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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det har varit en vanlig bild i media på senare år att externhandeln tar död på handeln 
inne i stadskärnorna. Några av drivkrafterna som gynnar externa köpcentra är att kunderna blir allt 
mer bekväma och fler skaffar bil. Trots det kan centrumhandeln erbjuda mycket när det gäller att 
skapa en god stämning. Kunderna blir också mer krävande och vill ha något extra när de går och 
handlar. Allt fler handlare inser därför betydelsen av evenemang för att kunna erbjuda 
upplevelsehandel. 
 
Syfte: Att undersöka huruvida centrumhandlarna i Linköping ser externcentrat Tornby som en 
konkurrent eller inte samt om och i så fall hur handeln i centrum har påverkats av externhandeln. 
Dessutom skall vi kartlägga och beskriva vilken typ av marknadsföring centrumhandeln använder 
sig av idag och hur dessa kanaler används. Eftersom detta undersöks utifrån centrumhandelns 
perspektiv skall undersökningen även leda fram till ett antal råd till handlarna i centrum. Dessa råd 
är inriktade på hur de skall utforma sin marknadsföring för att hantera konkurrensen med hand-
larna utanför centrum. Vissa av råden är utformade för att även hjälpa aktörer på andra nivåer 
inom Linköpings detaljhandel. Vi skall därvid utreda huruvida centrumhandeln kan använda sig 
av event marketing och i så fall på vilket sätt. Resultatet från undersökningen skall kunna 
generaliseras till andra delar av Sverige. 
 
Avgränsningar: Undersökningen är empiriskt avgränsad till att i första hand omfatta situationen i 
Linköpings kommun. En praktisk avgränsning som vi har gjort är att vi enbart har intervjuat en 
representant från vardera galleria i Linköpings centrum. De enskilda handlarna i centrum har 
därför inte behandlats. Vad gäller den teoretiska referensramen så är den till stor del uppbyggd 
kring event marketing. Vi kommer dock inte behandla företagens interna events som syftar till att 
motivera och skapa god stämning hos personalen. Inte heller sponsring, som kan sägas vara redan 
existerande events som företagen finansierar kommer att behandlas. 



 
Genomförande: Denna studie är av kvalitativ natur. Empirin i uppsatsen kommer från tio stycken 
besöksintervjuer med representanter från Linköpings kommun, Svensk Handel, Cityföreningen i 
Linköping samt centrumledarna för galleriorna i stadens centrum. Valet av intervjupersoner har 
skett genom ett snöbollsurval där en intervju har lett oss vidare till andra intressanta personer. 
Eftersom vi har intervjuat samtliga centrumledare i Linköpings centrum kan det ses som en 
totalundersökning. Utöver intervjuerna grundar sig empirin på forskningsrapporter, tidigare 
gjorda undersökningar samt litteratur inom undersökningsområdet. 
 
Resultat: Centrumhandlarna i Linköping upplever inte externhandeln i Tornby som en konkurrent 
utan mer som ett komplement till handeln i staden. Stadskärnan har så mycket att erbjuda som inte 
externetableringarna har som kultur, parker, kyrkor, caféer och så vidare. Vår uppfattning är att 
utan konkurrensen från externhandeln skulle inte handeln i centrum ha utvecklats så mycket. Hur 
handeln uppfattas beror på vilket perspektiv den studeras från. Därför anser vi att alla involverade 
organisationer i en kommun måste hjälpas åt att marknadsföra det som är unikt för Linköping för 
att locka människor från andra kommuner. Galleriorna i Linköping skiljer sig relativt mycket åt när 
det gäller marknadsföring. De använder olika marknadsföringskanaler på olika sätt. Enligt vår 
åsikt är det dock viktigt att de olika medierna som används inom galleriorna ger samma budskap 
så att de tillsammans bildar en helhet. Vi anser att marknadsföringen kan kompletteras med fler 
evenemang för att skapa en långsiktig profil.  
 

 
 

Nyckelord: centrumhandel, Elisabeth Sundin, event marketing, marknadsföring, konkurrens, 
profilskapande, upplevelsehandel. 
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Abstract 
 
Background: It has been a common perception in the media in recent years that external shopping 
malls extinguish the trade in Swedish downtown areas. Factors that promote external shopping 
malls are that customers become more and more indolent and more people buy cars. Despite this 
fact, downtown areas have a great deal to offer when it comes to creating a pleasant atmosphere. 
Furthermore, customers are becoming more demanding and want something extra while doing 
their shopping. More and more shopkeepers therefore realize the importance of events as an 
instrument to offer experiences to the customers. 
 
Purpose: To investigate whether shopkeepers in downtown Linköping consider the external 
shopping mall in Tornby a competitor or not and, if so, in what ways the trade in the downtown 
area has been affected by Tornby. Furthermore we will outline and describe what types of 
marketing shopkeepers in downtown Linköping use today, and in what ways these types are being 
utilized. Because this is investigated from the point of view of the shopkeepers in downtown 
Linköping, this study will also bring forward a few words of advice to them. These pieces of advice 
are focused on how they should compose their marketing efforts in order to handle the competition 
with the external shopping malls. Some of the recommendations are also meant to guide other 
participants in Linköping’s retail trade. In doing so, we will be investigating the aptness in using 
event marketing and, if we find it suitable, in what ways it should be used. The results from this 
investigation will be possible to generalize to other parts of Sweden. 
 
Delimitations: This investigation has been empirically delimited to mainly encompass the situation 
in Linköping’s municipality. A practical delimitation that has been made is that we only have 
interviewed one representative from each mall in downtown Linköping. The individual 
shopkeepers have therefore not been discussed. As to the theoretical frame of reference, it consists 
in large parts of theories concerning event marketing. However, we will not be discussing 



 

companies’ internal events, with a view to motivating and creating a pleasant atmosphere among 
the staff. Nor will we be discussing sponsorship which is existing events sponsored by companies. 
 
Realization: This study is a qualitative one. The empirical data originates from ten interviews with 
representatives of Linköping’s municipality, Svensk Handel, Cityföreningen of Linköping and the 
persons in charge of the shopping malls in downtown Linköping. One interview has directed us to 
the next, which has helped us to select appropriate persons to enquire about the situation in 
Linköping. Since we have interviewed all the people in charge of the malls in downtown 
Linköping, the entire population has been studied. Apart from the interviews, the empirical data 
also comes from research reports, investigations and literature on the subject. 
 
Results: The shopkeepers in the downtown area of Linköping do not consider the external 
shopping malls in Tornby a competitor but more of a complement to the trade at large in the city. 
The downtown area has so much to offer which the external shopping malls cannot, such as culture, 
parks, churches, coffee shops and so forth. Our view is that without the competition from external 
shopping malls, the trade in the downtown areas would not have changed as much. How the trade 
is perceived depends on the perspective chosen. Therefore we believe that all the organisations 
involved in the trade must work together to promote the uniqueness of Linköping in order to 
convince people from other cities to make a visit here. The malls in Linköping’s downtown area 
differ to a great extent when it comes to marketing. They are using different types of marketing in 
different manners. We have found it important to make sure that all these types are coordinated to 
convey the same message in order to create an entirety. We believe that the marketing efforts can be 
complemented with more events to create a long term profile.  
 

 
 

Keywords: competition, Elisabeth Sundin, event marketing, experiences, marketing, profile 
making. 

 



 

 
 

 
FÖRORD 

 
Resan började för fyra år sedan och har nu nått sitt slut. De senaste fem 
månaderna har vi arbetat med denna uppsats. Detta arbete hade inte varit 
möjligt utan ett antal personers medverkan och stöd. Vi är väldigt 
tacksamma för att alla intervjupersoner har medverkat och delat med sig 
av sina erfarenheter och kunskaper inom det ämnesområde som vi har 
undersökt. Det har varit väldigt roligt att alla har haft en positiv inställning 
till vår undersökning och tagit emot oss med öppna armar. Vi hoppas att 
resultaten kommer att vara givande för framtidens centrumhandel i 
Linköping och andra orter i vårt avlånga land. Vidare vill vi även visa vår 
uppskattning till vår handledare professor Elisabeth Sundin som under 
arbetets gång kommit med flera intressanta och relevanta idéer och 
förslag. Sist, men inte minst, vill vi tacka våra nära och kära, främst våra 
föräldrar som har stöttat oss och fungerat som bollplank samt våra 
respektive för att de alltid har funnits där när vi har behövt dem. 
 
 
 

Linköping den 4 juni, 2003 
 
 

Magnus Bergman & Frida Bjerkefors 
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DEL I 
INLEDNING 

 
 
 
 
”Det sista man kommer på när man skriver en bok är vad man ska skriva 

först.”





 
DEL I - INLEDNING 

1 

1 INLEDANDE DISKUSSION 
 

 detta första kapitel kommer vi inledningsvis att ge en kort 
historisk tillbakablick på handelns utveckling fram till idag. 

Därefter preciseras de problem som vi finner vara intressanta inom ämnet. 
Med detta som utgångspunkt formuleras sedan syftet med studien samt de 
avgränsningar som gjorts. För att ge läsaren en möjlighet att lättare 
överblicka uppsatsen presenteras därefter dess disposition och upplägg.  
 

 

1.1 HANDEL: EN INTRODUKTION 
 
Ordet handel kommer från tyskan och definieras som ”organiserad 
köpenskap med försäljning av varor eller tjänster; vanligen i större skala 
och under en längre tid”.  För ytterligare relevanta definitioner på olika 
begrepp hänvisar vi läsaren till avsnitt 7.1. Handel bygger på 
överenskommelser mellan två eller flera parter, där båda gynnas.1 Parterna 
möts på olika marknadsplatser för att byta varor mot pengar och den 
viktigaste marknadsplatsen har oftast funnits inne i städerna. Varuhandeln 
är en viktig anledning till att städer överhuvudtaget vuxit fram. Faktorer 
som påverkade var städerna skulle ligga var exempelvis tillgången på 
råvaror och närheten till vattenleder.2 
 
Sedan länge är handeln utbredd över hela världen och handelsföretagen 
växer sig allt större. Samma sak gäller för den del av handeln där varor 
förmedlas mellan producenter och konsumenter, den så kallade 
detaljhandeln. Frågan är varför det finns företag som är beredda att sköta 
denna förmedling. Svaret är detsamma som Nobelpristagaren Ronald Coase 
kom fram till på frågan varför det överhuvudtaget finns företag. De hjälper 
till att sänka transaktionskostnaderna, bland annat genom att det blir 
mycket lättare för konsumenterna att hitta de varor de letar efter.3 Något 
som har blivit mycket citerat, till exempel i Fölster och Bergström, 2001, är 
vad Adam Smith skrev i slutet av 1700-talet: 

                                           
1 Johnson, 2000 s. 12 
2 Svensson, 1998 s. 9 
3 Fölster och Bergström, 2001 s. 11 

I 



 
FÖR CENTRUMHANDELN I TIDEN 

2 

”…men utan lusten att göra affärer, idka byteshandel och sätta varor i 
omlopp hade var och en varit tvungen att på egen hand förskaffa sig varje 
förnödenhet och nyttighet han behövde.” 

 
Källa: Fölster och Bergström, 2001 s. 9  

 
Handeln är också något som har bidragit till att välståndet har ökat i 
världen. Detta sker på flera olika sätt. Några exempel är att handel gör det 
möjligt för konsumenterna att få tag på varor som inte kan framställas 
lokalt och att arbetsfördelning, specialisering och stordrift kan utnyttjas. 
Med handel följer dessutom olika marknadsplatser där konsumenterna kan 
överblicka utbudet och köpa varorna på ett enkelt sätt.4 
 

1.2 HANDELNS HISTORIA I SVERIGE 
 
Även här i Sverige har handel bedrivits under lång tid och bidragit till att 
landet idag är en välfärdsstat. Det var under vikingatiden, för omkring 1000 
år sedan, som handeln fick sitt stora genombrott i Skandinavien. 
Vikingarnas resor gjordes inte enbart i syfte att plundra och kolonisera nya 
områden, utan även för att byta olika varor med andra folkslag. Samtidigt 
blev Skandinavien en viktig länk mellan öst och väst, och nya handels-
platser växte fram, till exempel Birka. En lång tid därefter bedrevs den 
största delen av handeln inne i städerna, men under de senaste hundra åren 
har mycket hänt.5 
 
Ända fram till mitten av 1800-talet var handeln i Sverige och på andra håll 
i Europa kraftigt reglerad. Syftet var bland annat att hålla kvar stora delar 
av befolkningen inom jordbruket för att säkra tillgången på livsmedel. Det 
var också förbjudet att etablera handel utanför de större samhällena 
eftersom det var lättare att ta ut avgifter av handlarna när de var samlade på 
ett ställe inne i samhället. Lantbrukarna fick endast sälja sina produkter på 
speciella marknadsdagar. Det fanns dock vissa undantag från denna regel, 
till exempel i stora delar av Norrland där samhällena låg ganska glest. 
Därutöver bedrevs också mycket olaglig handel på landsbygden. 1810 
slopas den tull som jordbrukarna var tvungna att betala för att föra in varor 
i städerna. Under de följande decennierna minskar regleringarna allt mer 

                                           
4 Johnson, 2000 s.13 f. 
5 Ibid s. 22 f. 
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och 1864 infördes total handelsfrihet. Detta innebar att vilken medborgare 
som helst fick starta en handelsplats på vilken plats som helst, såväl i 
städerna som på landsbygden. När det gäller detaljhandeln så var Johan 
Petter Åhlén en förgrundsfigur. Han startade bland annat postorderföretaget 
Åhlén & Holm 1899 och varuhuset Tempo (nuvarande Åhléns) 1932.6 
 

1.3 HANDELN I SVERIGE IDAG 
 
Detaljhandeln är idag en viktig del av den svenska ekonomin, vilket 
speglas av antalet sysselsatta inom denna sektor. Av den totala sysselsätt-
ningen i Sverige svarar detaljhandeln för cirka tio procent. Branschen 
spelar även en stor roll i individernas vardag. De flesta spenderar mycket 
tid, och andra resurser, på att utnyttja handelns tjänster.7  
 
Handeln i Sverige håller på att förändras i grunden.  Bland annat är det så 
att ett mindre antal handelsföretag får en allt större andel av marknaden, 
vilket är en följd av att ägandet koncentreras till färre ägare. Detta kan, 
förutom svängningar i konjunkturen och förändringar i efterfrågan, 
förklaras av bland annat stordriftsfördelar. Stora företag kan, till skillnad 
från mindre, sänka sina kostnader genom att samordna vissa aktiviteter 
såsom logistik, administration och marknadsföring. Genom att sammanföra 
flera olika typer av varor inom samma företag blir det också enklare att 
erbjuda ett brett sortiment. Det blir också ofta billigare genom att 
inköpskostnaderna kan sänkas när stora kvantiteter köps in och 
transportkostnaderna kan spridas ut över fler butiker. Nackdelarna med 
större enheter är att flexibiliteten kan minska och att möjligheterna att ha 
lokal eller kulturell anknytning till etableringsorten blir sämre än för 
mindre företag.8 
 
Den snabba utvecklingen kommer, enligt vissa bedömare, fortsätta även i 
framtiden eftersom detaljhandeln är en dynamisk bransch som ständigt 
förändras. Detta är även en följd av att konkurrensen inom detaljhandeln är 
väldigt intensiv, inte bara mellan företag som säljer samma typ av varor 
utan även mellan olika grupper av varor och tjänster. Dagligvaruhandeln 
konkurrerar, till exempel, i stor utsträckning med restaurangnäringen. Detta 

                                           
6 Johnson, 2000 s. 39 ff. 
7 Svensson, 1994 s. 1 
8 Fölster och Bergström, 2001 s. 92 ff. 
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leder till att vissa butiker måste slå igen samtidigt som nya etableras.9 
Numera är också ett flertal utländska lågpriskedjor på väg in på den 
svenska marknaden. Konkurrensen blir då ännu hårdare inom den svenska 
detaljhandeln och kunderna får en större valfrihet. Vissa forskare menar 
dock att denna dynamik bara är positiv för branschen.10 En viktig 
förändring som har skett är framväxten av stormarknader i städernas 
ytterområden, så kallade externa köpcentrum. 
 

1.4 FRAMVÄXTEN AV EXTERNA KÖPCENTRUM 
 
De första stora externa köpcentrumen växte fram i USA i början av 1920-
talet. Det var dock inte förrän i slutet av 1950-talet som fenomenet började 
sprida sig över stora delar av landet. Människor fick allt större tillgång till 
bil och motorvägar började byggas i allt snabbare takt. I Sverige började 
den här utvecklingen först under 1960- och 1970-talen och det första 
externa köpcentrat byggdes 1962 utanför Malmö. I början var det 
framförallt dagligvaruhandeln som flyttade utanför städerna, men snart 
började även andra delar av detaljhandeln etablera sig där11.  
 
Under de första tjugo åren var tillväxten låg bland de externa stormarkna-
derna i Sverige. Den bromsades bland annat av lågkonjunkturerna under 
1970-talet och stigande bensinpriser. Det var först en bit in på 1980-talet 
som nyetableringarna utanför städerna tog fart på allvar. Bidragande 
orsaker till detta var att bensinen blev billigare och konjunkturen blev 
bättre.12 Sedan dess har utvecklingen gått snabbt och antalet köpcentra har 
fördubblats på knappt tjugo år, med den största ökningen under den senare 
delen av 1990-talet. År 1980 fanns det 40 stycken, som stod för cirka fem 
procent av dagligvaruhandelns omsättning. 1997 hade antalet ökat till 78 
stycken och andelen till cirka tio procent.13  
 
Den kraftiga ökningen på senare tid förklaras av att tillgången till bil har 
ökat ytterligare och de externa köpcentrumen är lätta att nå för de bilburna 
köparna. Dessutom har människors uppfattning om tid förändrats. Det går 
oftast snabbare att handla i ett köpcentrum, där det ofta finns ett flertal 
                                           
9 Bergström och Wikström, 2001 s. 3 
10 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=304&a=1579, 2003-05-19 
11 Bergström och Årman, 2002 s. 13 
12 Svensson, 1994 s. 17 
13 Bergström, 2000 s. 2 
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olika typer av affärer, än att åka in till centrum. Ytterligare förklaringar är 
att mark och hyror är billigare utanför staden än i centrum och leveranserna 
av varor går mycket smidigare. Detta gör naturligtvis att företagen som har 
etablerat sig i externa lägen lättare kan hålla en lägre prisnivå än 
företagarna i städernas centrumområden.14 
 

1.5 CENTRUMHANDEL  
 
Utvecklingen att handeln stegvis har förflyttats ut från städernas 
centrumområden har pågått under ett antal år nu. I en undersökning av 
handelns utveckling under 1990-talet som Handelns Utredningsinstitut 
(HUI) låtit göra utgör den externa handeln ungefär en femtedel av den 
totala handeln i Sverige. Denna andel har fördubblats under den undersökta 
perioden. Trots detta är ändå centrumhandeln större än den externa handeln 
och står för cirka en tredjedel. Hur fördelningen ser ut visas i diagrammet 
nedan. I den största kategorin ”övrig handel” ingår bland annat 
bostadsområdeshandeln.15 
 
Figur 1: Handelns fördelning 

City-
handeln 

30%

Extern-
handeln 

21%

Övrig 
handel 49%

 
Källa: Supermarket, nr. 9 2000 

 
Konkurrensen är hård inom handeln, inte minst mellan externhandeln och 
den handel som bedrivs i städernas centrumområden. Många butiker säljer 

                                           
14 Ranhagen, 2002 s.9 
15 Supermarket nr.9/2000 
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ofta samma varor med ungefär samma prisnivå. Det är inte längre enbart 
varorna i sig som lockar kunder till en viss specifik affär.16  
 

1.6 PROBLEMDISKUSSION 
 
Intresset är stort, både bland de involverade inom detaljhandeln och bland 
allmänheten, för hur de externa köpcentrumen påverkar handeln i Sverige, i 
synnerhet den som bedrivs inne i stadskärnorna. Kommunerna gör 
undersökningar och tidningarna uppmärksammar ämnet i flertalet artiklar. 
Debatten är öppen och det råder delade meningar i denna fråga. Det är dock 
viktigt att undersöka och problematisera ämnet för att kunna säga något om 
framtiden och utforma kommande projekt. 
 
Några av drivkrafterna som gynnar externa köpcentra är att kunderna blir 
allt mer bekväma och fler skaffar bil. Att bära tunga kassar, att leta 
parkeringsplats i all oändlighet och sedan betala en mindre förmögenhet för 
sin efterlängtade ruta. Kan verkligen dessa faktorer leda till att butikerna i 
centrum tynar bort? Är det enbart negativt för centrumhandeln att stora 
köpcentra växer fram utanför stadskärnorna? Det behöver kanske inte vara 
en nackdel att ha två eller flera stora kluster där handel bedrivs i samma 
stad. Om dessa områden kan komplettera varandra kanske det i stället kan 
vara positivt genom att de tillsammans fungerar som en magnet för att 
locka till sig kunder från andra kommuner. Är då rädslan för att butikerna i 
centrum försvinner verkligen befogad eller är den överdriven?  
 
Linköping är inget undantag utan dessa frågor har aktualiserats även här. 
Dess externcentrum Tornby har växt kraftigt på senare år och handeln där 
har dubblerats sedan 199417. Kommunen har gjort en utredning med syfte 
att göra en inventering av nuläget och göra en bedömning av framtida 
behov gällande service och detaljhandel i Linköping. Två av frågorna som 
lyfts fram i kommunens undersökning är var detaljhandel och service i 
Linköping behöver öka och hur stort Tornby kan bli.18 
 
Eftersom frågorna är aktuella och har ett nyhetsvärde anser även vi att detta 
är intressant. Vår undersökning ligger inom samma område, men vi 

                                           
16 Tonndorf, 2000 s. 54 
17 http://www.corren.se/archive/2002/3/2/, 2003-02-06 
18 http://www.corren.se/archive/2002/5/8/, 2003-02-06 
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kommer att utgå från centrumhandelns perspektiv och fokusera mer på 
marknadsföring. Med centrumhandel avser vi, i detta fall, de stora 
galleriorna i Linköpings centrum. När vi väl vet hur centrumhandeln ser på 
konkurrenssituationen uppstår naturliga frågor hur den praktiskt skall 
hanteras. Vilka marknadsföringslösningar är möjliga och vilka är att 
föredra för att centrumhandeln skall kunna möta konkurrensen från extern-
handeln?  
 
Kunderna är mer krävande och vill ha ett mervärde när de går och handlar. 
Därför vill de tillbringa mer tid i butiker som kan erbjuda något extra i 
form av upplevelser, spänning, glädje och trivsel.19 En ny form av 
marknadsföring som ger just detta och som expanderat kraftigt på senare år 
är event marketing. Genom att fungera som ett komplement till den övriga 
marknadsföringen kan event marketing förmedla ett budskap om företaget 
genom upplevelser.20 Jämfört med andra marknadsföringsåtgärder är denna 
metod inte lika kostsam, vilket innebär att event marketing kan vara ett bra 
alternativ för handeln i centrum att locka till sig kunderna21. Kanske skulle 
evenemang i centrum öka tillströmningen av kunder. 
 

1.7 PROBLEMFORMULERING 
 
Problemdiskussionen lyfter fram många frågor. Nedan preciseras de frågor 
som kommer att vara vägledande för vår undersökning. 
 

•  Hur ser centrumhandlarna i Linköping på konkurrenssituationen med 
externcentrat Tornby? 

•  Hur upplever centrumhandlarna att Tornby påverkar deras verksam-
het? 

•  Vad gör centrumhandlarna för att marknadsföra sig idag? 
•  Hur kan den marknadsföring som centrumhandeln använder idag 

utvecklas utifrån de rådande förutsättningarna? 
•  Skulle event marketing kunna öka centrumhandlarnas konkurrens-

kraft och hur skulle de i så fall använda denna form av marknads-
föring? 

                                           
19 Tonndorf, 2000 s. 54 
20 http://www.expomarketing.se/em/em96-4/event.htm, 2003-03-04 
21 http://www.expomarketing.se/em/em2001-3/sponsring.html, 2003-03-04 
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1.8 SYFTE 
Att undersöka huruvida centrumhandlarna i Linköping ser externcentrat 
Tornby som en konkurrent eller inte samt om och i så fall hur handeln i 
centrum har påverkats av externhandeln. Dessutom skall vi kartlägga och 
beskriva vilken typ av marknadsföring centrumhandeln använder sig av 
idag och hur dessa kanaler används. Eftersom detta undersöks utifrån 
centrumhandelns perspektiv skall undersökningen även leda fram till ett 
antal råd till handlarna i centrum. Dessa råd är inriktade på hur de skall 
utforma sin marknadsföring för att hantera konkurrensen med handlarna 
utanför centrum. Vissa av råden är utformade för att även hjälpa aktörer på 
andra nivåer inom Linköpings detaljhandel. Vi skall därvid utreda huruvida 
centrumhandeln kan använda sig av event marketing och i så fall på vilket 
sätt. Resultatet från undersökningen skall kunna generaliseras till andra 
delar av Sverige. 
 

1.9 AVGRÄNSNINGAR 
 
Undersökningen är empiriskt avgränsad till att i första hand omfatta 
situationen i Linköpings kommun. En praktisk avgränsning som vi har gjort 
är att vi enbart har intervjuat en representant från vardera galleria i 
Linköpings centrum. De enskilda handlarna i centrum har därför inte 
behandlats. Vad gäller den teoretiska referensramen så är den till stor del 
uppbyggd kring event marketing. Vi kommer dock inte behandla 
företagens interna events som syftar till att motivera och skapa god 
stämning hos personalen. Detta eftersom vi endast behandlar 
marknadsföring gentemot kunderna. Inte heller sponsring, som kan sägas 
vara redan existerande events som företagen finansierar kommer att 
behandlas22. 
 

1.10 MÅLGRUPP 
 
Vår uppsats riktar sig främst till studenter med förkunskaper inom 
marknadsföring. Den riktar sig även till andra intressenter inom kommun, 
handel och näringsliv. 

                                           
22 Behrer och Larsson, 1998 s. 194 
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1.11 DISPOSITION 
 
Figur 2: Arbetets disposition 
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2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 

ör att göra läsaren bekant med vår syn på vetenskap redogör vi i 
detta kapitel för ett antal olika begrepp och vårt förhållningssätt 

till dessa. Detta gör vi för att stödja läsaren att förstå och tolka olika 
resonemang och slutsatser i uppsatsen. Valet av vetenskapliga utgångs-
punkter sker naturligtvis inte slumpmässigt utan påverkas av tidigare 
kunskap och erfarenheter. Om inget annat anges bygger avsnittet 
”Vetenskapsteori” på Starrin och Svensson, 1994, ”Vetenskapliga 
metoder” på Wigblad, 1997 och ”Objektivitet” på Bergström, 1972. 
 

 

2.1 VETENSKAPSTEORI 
 
Vad är vetenskap? Vad är kunskap? Svaren på dessa frågor är många och 
naturligtvis speglas de av vilken vetenskapssyn som den tillfrågade har. Vi 
kommer här att definiera och knyta samman olika begrepp för att se hur 
dessa påverkar vår undersökning. 
  
Vetenskapsteori kan definieras som ”läran om vetenskapernas metodik och 
teoribildning”23. De mest fundamentala antagandena i vetenskapsteorin 
brukar kallas paradigm. Inom paradigmet kan synen på kunskap, 
människan, verkligheten och vetenskap ingå. Bilden nedan visar 
paradigmets uppbyggnad. Det framgår av figuren att det råder ett 
beroendeförhållande mellan de olika delarna. Vi kommer i fortsättningen 
utgå från nedanstående modell där begreppens samband illustreras med 
pilar och behandla dessa i tur och ordning. Alla delar är dock inte lika 
viktiga för vår uppsats, men bör finnas representerade ändå för att ge en 
helhet. 
 

                                           
23 Norstedts, 1997 
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Figur 3: Vetenskapsteoretisk grund för val av forskningsmetod 
 

 
 

Källa: Egen figur 
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som kommer att bestå även i framtiden. Vi anser att den vetenskapliga 
kunskapen tillhör alla och alla som behärskar den kan också använda den. 
Kunskapen bör därför användas för att förbättra levnadsstandarden för alla 
världens invånare. Kunskapssynen som en undersökare har är förknippad 
med dennes syn på människan och verkligheten. 
 
Människosynen är relevant eftersom kunskap är något som individer redan 
besitter eller förvärvar. Människans förmåga att lära sig finns givet i 
individens natur och omgivning, till exempel genom våra sinnen och vårt 
förnuft. Dessutom är människosynen viktig eftersom människan är en del 
av verkligheten. Valet mellan att göra en kvalitativ eller en kvantitativ 
undersökning är beroende av vilken människosyn undersökaren har.  
 
Vår studie har en kvalitativ ansats vilket borde innebära att unicitet blir 
utgångspunkten. Vi tar i vår undersökning utgångspunkt i enskilda intervju-
personer för att senare se alla individer som en homogen grupp och 
generalisera resultaten till andra delar av landet. Vi anser att såväl den 
kvantitativa som den kvalitativa studien var tillämpbara, men för att vi 
skulle erhålla den mängd information som vi behövde av varje person och 
för att skapa en dialog valde vi att enbart använda den kvalitativa studien. 
Trots detta val anser vi inte att metoderna utesluter varandra utan att de vid 
flera tillfällen kan komplettera varandra.  
 
Olika verklighetssyner har ett nära samband med människosynen. Vi anser 
att verkligheten är en mänsklig produkt, vilket gör att hur verkligheten 
uppfattas beror på vem som betraktar den. Därför anser vi att människor 
inte kan se fullständigt objektivt på världen och hur den är konstruerad och 
samtidigt hålla sig distanserade till densamma. Detta gör att vår uppfattning 
av verkligheten är en viktig del av vårt arbete. Eftersom verkligheten ser 
annorlunda ut beroende på betraktare anser vi att det är viktigt att definiera 
begreppet. Ett sätt att definiera begreppet verklighet är att den är en 
”sammanfattning av allt som faktiskt och påtagligt förekommer i världen 
eller inom ett visst konkret eller abstrakt område”24.  
 

                                           
24 Norstedts, 1997 
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2.2 VETENSKAPLIGA METODER 
 
Det behövs vetenskapliga metoder för att erhålla kunskap. Metoderna delas 
vanligtvis in i två typer. Den första mer allmänna och formella metoden 
brukar delas in i induktion och deduktion och den andra mer specifika i 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Det första begreppsparet presenterar 
vi nedan och de illustreras i figur 4 och det andra begreppsparet presenteras 
närmare i metodavsnittet i kapitel 3. 
 
Figur 4: Induktion och deduktion 
 

 
 

Källa: Arbnor och Bjerke, 1994 s. 107, egen bearbetning 
 

2.2.1 Induktion 
 
Vid induktion använder forskaren olika typer av hjälpmedel som till 
exempel ögon, öron och frågeformulär för att inhämta information om ett 
samband mellan begrepp som forskaren redan känner till25. 
Utgångspunkten för induktiva studier är empirin. Därför benämner många 
forskare denna ansats det empiriska synsättet. Forskaren utgår alltså från 
allmänna principer för att dra slutsatser om enskilda händelser.26 
Slutsatserna är en logisk följd av vad som upptäcks i empirin och baserat på 
detta kan teorier utformas. Det teoretiska värdet beror dock på om resultatet 

                                           
25 Andersen, 1994 s. 144 
26 Patel och Tebelius, 1987 s. 17 
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kan generaliseras till andra fall. Detta kan vara svårt att göra eftersom 
oväntade överraskningar inte kan uteslutas vid generalisering. 
 
Induktion i sin strikta form återfinns inom naturvetenskapen och begreppet 
har där en precis definition. Vissa forskare ser induktion som upptäckan-
dets väg. Slutsatserna som dras inom denna vetenskap är att se som en följd 
av en neutral observation, där människorna behandlas som passiva objekt 
utan egna motiv och egen vilja. Trots detta har synsättet även en stor 
spridning inom samhällsvetenskapen. Tolkningarna inom denna vetenskap 
skiljer sig dock åt genom att inte vara lika strikta och i stället ta form som 
sannolikheter.  
 

2.2.2 Deduktion 
 
Deduktion brukar till skillnad från induktion ses som bevisandets väg27. 
Det är en del i det teoretiska synsättet, där teorierna styr forskarens 
förhållningssätt till sina studier. Vid deduktion används logiska 
slutledningsmetoder för att gå från ett begreppssamband till ett annat. 
Dessutom kan begreppssambanden vid denna ansats ses som förhållandevis 
säkra.28 Inom naturvetenskapen har deduktion en exakt definition och 
används för att testa hypoteser och bevisa teorier. Deduktion är också den 
mest formaliserade principen och därmed den lättaste att förklara. Inom 
samhällsvetenskapen går dock allting att ifrågasätta och därför handlar 
deduktion inom denna vetenskap mer om starka och svaga indikationer på 
teoriers verkliga innehåll.  
 
Det vanligaste är att de båda angreppssätten separeras i litteraturen, men i 
praktiken används oftast en kombination av de två29. Ingen av principerna 
kan dock ge oss ny information eller kunskap som vi inte redan äger. Detta 
beror på att det vid såväl induktion som deduktion krävs att begreppen vi 
använder redan är kända. Deduktion ger dock till skillnad från induktion ett 
helt säkert vetande, under förutsättning att begreppen är kända. Utifrån 
dessa problem har debatten vidgats och det har utvecklats en rad olika 
former av synsätt. Ett exempel är abduktion som innebär en växelverkan 
mellan induktion och deduktion där de båda angreppssätten är lika viktiga. 

                                           
27 Patel och Tebelius, 1987 s.17 
28 Andersen, 1994 s. 144 
29 Holme och Solvang, 1997 s. 51 
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Abduktion innebär även nya moment till det vetenskapliga angreppssättet.30 
Naturligtvis uppstår problem vid förenande av de båda områdena, men att 
enbart koncentrera sig på en ansats ger en förenklad bild. Tyngdpunkten 
och utgångspunkten ligger dock vanligtvis på endera av synsätten. 
 
Vår studie grundar sig i ett empiriskt problem, vilket tyder på att vår ansats 
är av induktiv natur. Det förekommer dock även deduktiva inslag genom 
att uppsatsen till viss del baseras på redan befintliga teorimodeller. 
Avsikten är däremot inte att testa giltigheten av någon teori utan endast att 
få möjlighet att se på problemet från flera olika perspektiv. Vår utgångs-
punkt är alltså den induktiva ansatsen, men naturligtvis sker en viss 
växelverkan mellan teori och empiri. Vårt val av teorier påverkar det sätt 
som vi samlar in och bygger upp det empiriska materialet. På motsvarande 
sätt styr empirin valet av teorier eftersom vi måste anpassa oss utifrån de 
svar vi får. Detta tyder på att vår studie utgår från den abduktiva ansatsen. 
En definition av abduktion som vi tycker passar in på vår undersökning är 
skriven av Alfred North Whitehead. Han säger bland annat att: 
 

”Den sanna metoden för upptäckt liknar en flygtur. Den startar från 
grunden av en viss speciell observation; den gör en flygning i den 
fantasifulla generaliseringens tunna luft; och den landar igen för förnyad 
observation som gjorts skarp genom rationell tolkning.”  

 
Källa: Alvesson och Sköldberg, 1994 s. 45 f. 

 

2.3 OBJEKTIVITET 
 
Objektivitet är ett begrepp som brukar förekomma i vetenskapliga samband 
och utgör en grund i de flesta vetenskapsteoretiska problem. Många har 
försökt att beskriva och förklara uttryckets innebörd, men resultaten har 
ofta blivit väldigt olika. Detta har gjort att det är svårt att få en klar bild 
över vad objektivitet egentligen anses vara. En del forskare och filosofer 
menar att det är helt omöjligt att uppnå objektivitet i samhällsveten-
skapliga, kvalitativa studier, medan andra hävdar att det går. Dessutom har 
vissa försök att dela in begreppet i ett antal olika betydelser gjorts, just i 
samband med samhällsvetenskapen. De mest intressanta betydelserna är 

                                           
30 Alvesson och Sköldberg, 1994 s. 41 ff. 
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opartiskhet, värderingsfrihet hos resultat, sanning, fullständighet och 
intersubjektiv prövbarhet. 
 
Objektivitet i betydelsen opartiskhet innebär att forskaren inte bör ta 
ställning för någon sida i en konflikt som pågår i samhället. Om den 
vetenskapliga forskningen leder till resultat som kan utnyttjas av den ena 
parten för att skada den andra parten, är undersökningen partisk.  För att ett 
forskningsresultat skall kunna betraktas som objektivt bör det, enligt en 
annan definition, vara helt fritt från forskarens egna värderingar. 
Förespråkare för denna tolkning menar att vetenskapsmän skulle missbruka 
sin ställning genom att presentera egna värderingar som vetenskapliga 
resultat. En tredje definition säger att ett objektivt resultat också måste vara 
sant, det vill säga helt överensstämma med verkligheten. Sanna resultat är 
därvid bättre än sådana som inte är sanna.  
 
En annan definition säger att det inte är tillräckligt att ett resultat stämmer 
överens med verkligheten, utan att resultatet måste innehålla den 
fullständiga sanningen. Inget som kan vara av värde för tolkningen av 
resultatet får utelämnas för att kunna kallas helt objektivt. Att ett resultat är 
intersubjektivt prövbart innebär att olika forskare med samma 
utgångspunkt och kompetens skall kunna komma till samma slutsatser om 
undersökningen görs om. Detta betyder att om resultatet upprepas vid 
oberoende undersökningar är det mer sannolikt att detta också 
överensstämmer med verkligheten och därmed är objektivt. 
 
Det faktum att vårt syfte utgår från centrumhandlarnas synvinkel gör att det 
av vissa kan uppfattas som subjektivt. Vi har dock genomgående 
eftersträvat objektivitet och trots att syftet handlar om subjektiva 
uppfattningar anser vi inte att det blir mindre objektivt. Vi tar inte ställning 
för eller emot externa köpcentra. Resultatet från vår studie kan dock 
eventuellt komma att utnyttjas av centrumhandlarna till skada för 
externhandeln eftersom undersökningen utgår från centrumhandelns 
perspektiv. Därför kan uppsatsen till viss del verka partisk till förmån för 
centrumhandeln. Eftersom vi är medvetna om detta är det inget större 
problem. Vi vill lyfta fram att vi objektivt registrerar intervjupersonernas 
ibland subjektiva åsikter. 
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3 METODOLOGISKT ANGREPPSSÄTT 
 

etodlära kan ses som de metoder som används för att skapa 
vetenskapligt giltigt vetande. Därför påverkar vårt förhållnings-

sätt till vetenskap naturligtvis de metodval vi måste göra för att genomföra 
studien. Vi uppnår vetenskaplighet i undersökningen genom att göra 
medvetna val. Resultaten är i sin tur beroende av dessa. Det är viktigt för 
läsaren att vi redogör för hur vi har gått tillväga för att denne skall få 
möjlighet att granska och utvärdera trovärdigheten i undersökningens 
slutsatser.  
 

 

3.1 VAL AV METOD 
 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra 
det” (Fog, 1979). 

 
Källa: Holme och Solvang, 1997 s. 75 

 
Ovanstående citat ger uttryck för det metodval som varje forskare står 
inför. Samhällsvetenskapen skiljer vanligtvis på två olika angreppssätt, den 
kvantitativa och den kvalitativa metoden31. Det finns dock inget 
konkurrensförhållande mellan de båda metoderna. De kan i stället 
komplettera varandra med sina likheter och skillnader. Den största likheten 
mellan metoderna är att de har samma syfte, nämligen att öka vår förståelse 
av samhället och hur människor påverkar varandra. Den främsta skillnaden 
är att när kvantitativa metoder används så kan resultatet kvantifieras med 
siffror och mängder medan kvalitativa metoder har till syfte att undersöka 
mjuka data som inte kan uttryckas med siffror.32 Det valda forsknings-
problemet och problemfrågorna är avgörande för vilken typ av metod som 
är att föredra för studien. Därför förhåller det sig inte så att en metod alltid 
anses bättre.33  

                                           
31 Holme och Solvang, 1997 s. 13 
32 Ibid s. 76 
33 Lekvall och Wahlbin, 2001 s. 57 
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Vi anser att den kvalitativa metoden är mest relevant i vår undersökning. 
De karaktäristika som kännetecknar denna metod är lämpliga med 
avseende på vårt syfte och våra problemfrågor. Vår avsikt är att skapa ett 
bredare spektrum av infallsvinklar till empirin inte att utföra någon 
statistisk analys. Eftersom vi utgår från redan gjorda undersökningar, om 
konkurrenssituationen mellan butiker i centrum och i externa köpcentra, 
och fokuserar på marknadsföring så passar den kvalitativa metoden bättre. 
Det vi vill få svar på är hur de olika galleriorna och Cityföreningen 
marknadsför sig själva och Linköpings centrum och vad de vill uppnå med 
de evenemang som de arrangerar. Dagens handel handlar inte bara om att 
sälja varor, utan bygger minst lika mycket på upplevelser och att förmedla 
känslor via kundernas alla sinnen. Sådan kunskap måste uttryckas verbalt 
med ord eftersom den är väldigt svår att kvantifiera. Dessutom behöver vi 
föra en dialog med ett fåtal personer för att få tillgång till den kunskap som 
vi behöver. Vår uppfattning är därför att exempelvis en enkät inte skulle 
vara lämplig i det fallet. Även detta är en anledning till varför vi anser att 
den kvalitativa metoden är lämpligast för vår undersökning.  
 

3.2 KVALITATIV METOD 
 

”Kvalitativa metoder får inte framstå som något man alltid ska använda 
utan det är något som ibland kan ge bättre insikter, beroende på vad det är 
man studerar” (Broch m fl, 1979). 

 
Källa: Holme och Solvang, 1997 s. 92 

 
Ordet kvalitativ härstammar från latinets qualitas som betyder 
beskaffenhet, egenskap eller sort34. En kvalitativ metod innebär att 
undersökaren samlar in, analyserar och tolkar data, som inte meningsfullt 
kan kvantifieras, det vill säga uttryckas i sifferform35. Ett argument som 
företrädare för de kvalitativa metoderna ofta lyfter fram är just att allt inte 
kan mätas. Utgångspunkten är att varje fenomen är unikt och därmed 
skiljer sig åt vad gäller kvaliteter och egenskaper. Dessa faktorer gör att 
vägning och mätning inte är lämpligt.36  
 

                                           
34 Starrin och Svensson, 1994 s. 164 
35 Lekvall och Wahlbin, 2001 s. 57 
36 Andersen, 1994 s. 70 
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I de kvalitativa metoderna vill utredarna få mycket information om lite och 
erhålla en djupare förståelse genom att utföra djupgående studier37. 
Flertalet företrädare menar att processen i dessa metoder sker genom en 
tvåvägskommunikation mellan forskaren och intervjupersonen. Kritik som 
däremot brukar riktas mot de kvalitativa metoderna är att analysresultaten 
till alltför stor del är beroende av enskilda individer.38 
 
Vi har lagt upp undersökningen så att kommunikationen mellan oss som 
undersökare och respondenten tar form som en dialog så att vi får en mer 
nyanserad bild av problemområdet. Undersökningen bygger dessutom på 
material från förhållandevis få personer, men mängden information från 
varje individ är relativt omfattande. Vår empiri bygger inte enbart på 
intervjuer med galleriorna utan även med andra inblandade parter såsom 
Cityföreningen, kommunen och Svensk Handel, vilket innebär att vi fått ta 
del av åsikter från flera olika håll. Detta ger en helhetsbild av situationen. 
Allt detta sammantaget gör att resultaten ändå kan generaliseras till 
centrumhandel i andra kommuner. Situationen ser likartad ut över hela 
landet, vilket framgår av empirin, och många av kommunerna är i färd med 
att undersöka externhandelns påverkan på centrumhandeln. Under 
intervjuerna har det framkommit att även Jönköpings och Norrköpings 
kommuner har upplevt liknande problem, men de har valt att hantera dessa 
på olika sätt. Kommunerna har lärt sig av varandras misstag och kan 
hjälpas åt ytterligare för att bygga upp en bra balans mellan den externa 
handeln och centrumhandeln.  
 

3.3 INFORMATIONENS URSPRUNG 
 
För att få kunskap om olika händelser som har inträffat måste undersökaren 
använda sig av källor av olika slag. Dessa hjälper oss att utveckla en egen 
uppfattning av händelseförloppet. Därför kan källorna kallas kunskapens 
ursprung.39 
 

                                           
37 Lekvall och Wahlbin, 2001 s. 57 
38 Andersen, 1994 s. 70 f. 
39 Thurén, 1997, s. 7 
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3.3.1 Insamling av information 
 
Olika insamlingstekniker kan användas för att lösa det aktuella undersök-
ningsproblemet. En vanlig uppdelning är i primär- och sekundärdata. 
Primärdata är sådan information som samlas in för första gången och som 
alltså inte funnits tillgänglig tidigare. Exempel på denna typ av data är 
telefonintervjuer, personliga intervjuer och enkäter.40  
 
Sekundärdata är data som tidigare samlats in och sammanställts vid ett 
annat sammanhang och med ett annat syfte än den aktuella 
undersökningen41. Denna typ av data är ofta billigare att använda än 
primärdata, vilket gör den särskilt lämplig i början av en undersökning. 
Exempel på sekundärdata är böcker, tidskrifter, Internet, företagsbroschyrer 
och offentlig statistik. Ett generellt problem med sekundärdata är att 
materialet kan vara svårt att använda eftersom det samlats in för ett annat 
syfte och därmed inte är anpassat till den aktuella studiens syfte.42  
 
Vår undersökning grundar sig både på primärdata och på sekundärdata. Vi 
har valt att inhämta våra primärdata genom att genomföra ett flertal 
besöksintervjuer med relevanta personer på kommunen, galleriorna, Svensk 
Handel och Cityföreningen. Alla dessa parter är involverade i Linköpings 
detaljhandel och innehar stora kunskaper på området. Anledningen till att 
vi valde att använda besöksintervjuer är att denna metod har många 
fördelar framför många av de övriga metoderna. Dessa fördelar kommer att 
behandlas ytterligare under rubrik 3.4.2. 
 
Vi har valt material som ligger nära vårt eget problem, vilket har gjort att 
den sekundärdata vi har tagit del av inte har varit svår att använda. De 
främsta källorna för sekundärdatan är litteraturen inom vårt undersöknings-
område, tidigare gjorda undersökningar med liknande frågeställningar, 
aktuella tidningsartiklar, företagsbroschyrer och olika hemsidor på Internet. 
Tidningsartiklarna har vi använt för att se hur debatten kring ämnet har gått 
tidigare och forskningsrapporterna för att kartlägga situationen. Den 
studerade litteraturen har förutom att bilda en grund för undersökningen 
även bidragit till att utveckla undersökningens frågeställningar. 

                                           
40 Lekvall och Wahlbin, 2001 s. 250 
41 Ibid 
42 Christensen m.fl., 1998 s. 33 ff. 
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3.3.2 Urval43 
 
När det gäller urvalet av källor är det ideala, vid kvantitativa studier, att 
undersöka en hel population, det vill säga att göra en så kallad 
totalundersökning. En population är den grupp av individer som vi är 
intresserade av att undersöka. Alternativet om tid och resurser är 
otillräckliga är att göra ett stickprov av undersökningsobjekt och sedan dra 
slutsatser som kan generaliseras till hela populationen, så kallade 
urvalsundersökningar. Vid kvalitativa studier är det väldigt ovanligt att 
göra totalundersökningar eftersom det är så resurskrävande och att det 
ligger i metodens natur att vara exemplifierande. 
 
Urvalsundersökningar kan i sin tur delas in i statistiska och icke-statistiska 
(selektiva) urval. Eftersom valet av undersökningsobjekt väljs efter många 
olika kriterier i kvalitativa undersökningar är de selektiva urvalen vanligast 
vid denna metod. Det finns ingen anledning att slumpvis välja ut 
undersökningsobjekt och det finns inga speciella regler, utan undersökaren 
kan titta på vilka kriterier som brukar användas vid liknande studier. 
 
Det finns en mängd olika sätt att göra selektiva urval på. Ett av dessa är 
snöbollsurvalet. Detta innebär att varje intervju i undersökningen ger nya 
uppslag till hur nästa steg bör se ut. Urvalet av intervjupersoner bestäms 
inte från början utan växer fram under undersökningens gång. 
Snöbollsmetoden är ett utmärkt sätt att välja ut lämpliga respondenter på. 
 
Eftersom vår undersökning är av kvalitativ natur anser vi att ett selektivt 
urval är den lämpligaste metoden för att välja respondenter. Av de olika 
typer av selektiva urval som finns har vi funnit att vi får ut mest av att göra 
ett snöbollsurval. Detta på grund av att det är så pass många parter 
inblandade, såsom kommunen, Cityföreningen, företrädare för galleriorna 
och så vidare, att det skulle bli för svårt för oss att på ett bra sätt välja 
lämpliga personer helt själva. Redan relativt tidigt i undersökningen har vi 
genomfört två intervjuer för att få en bättre inblick i vilka organisationer 
och personer som är mest intressanta för oss. Dessa intervjuer har lett oss 
vidare till andra respondenter. Trots att antalet parter inom detaljhandeln är 
stort finns det endast en mindre krets människor som har stora kunskaper 

                                           
43 Svenning, 2000 s. 94 ff. 
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på området och därför ansåg vi inte att det var givande att göra något större 
antal intervjuer. På ett sätt kan vår studie ändå ses som en total-
undersökning eftersom vi har intervjuat representanter från samtliga 
gallerior i Linköpings centrum. För att bland annat ta reda på om det fanns 
ytterligare personer som skulle vara bra att intervjua, genomförde vi i ett 
senare skede i undersökningen ännu en intervju. Även denna intervju ledde 
oss vidare till ytterligare intressanta människor. 
 

3.3.3 Källkritik 
 
Hur vet vi att de källor som vi hänvisar till är sanna och speglar 
verkligheten på ett rättvisande sätt? Genom att vara kritisk i sitt val kan 
undersökaren lättare bedöma deras trovärdighet. Källkritiken måste 
naturligtvis gälla alla källor som används i studien, men förfarandet 
behöver för den skull inte bli särskilt komplicerat. Det finns fyra kriterier 
som undersökaren kan använda som utgångspunkt. Äkthetskriteriet handlar 
om huruvida källan är äkta eller falsk. Tidskriteriet betyder att källan är 
mer trovärdig ju kortare tid som har gått mellan händelsen och dess 
berättelse, på grund av att människor lätt kan glömma detaljer. 
Beroendekriteriet kräver att källan skall vara oberoende och inte får vara ett 
referat av någon annan eller vara påverkad utifrån på något sätt. 
Primärkällor ses oftast som mer trovärdiga eftersom de är de ursprungliga 
källorna.  Tendenskriteriet, slutligen, handlar om att källan måste ge en 
sann bild av verkligheten som inte speglas av någon partiskhet som kan 
förvränga bilden.44 
 
Internet som sekundärkälla kan innebära ett visst risktagande från 
forskarens sida. Därför måste vissa grundläggande krav uppfyllas på 
Internetkällan. Informationen måste följa svensk lag, sidan måste innehålla 
uppgifter om vem eller vilken organisation som står bakom innehållet och 
hur de kan kontaktas samt att sidan måste uppdateras med jämna 
mellanrum. Det finns även vissa kvalitetskrav som sidan måste uppfylla. 
Det viktigaste kravet är att informationen är tillförlitlig, vilket får bedömas 
utifrån ett antal frågor. Vem står bakom innehållet? En väl etablerad 
författare eller forskare är oftast mer insatt i sitt ämne och därmed mer 
pålitlig. Varför publiceras den information som står på Internetsidan? När 

                                           
44 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999, s. 151 f. 
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är sidan publicerad och uppdaterad? Sidor med tillfälligt material bör 
undvikas för att få tillförlitlig information.45 

 
Vi har bedömt att risken för att informationen är falsk är mindre då 
primärkällor i första hand används i vår studie. Dock kan vi inte vara helt 
säkra på att all information är helt korrekt, men det mesta av vår 
information kommer ändå från intervjuer. Flera av respondenterna hade 
liknande erfarenheter, vilket gjorde att vi till viss del fick samma 
information från olika personer ur olika synvinklar. Intervjuerna kom 
därmed att komplettera varandra på ett bra sätt. Detta tycker vi kan bidra 
till att öka sanningshalten i vår studie. Vi är dock medvetna om att vår 
empiri enbart bygger på intervjupersonernas egna åsikter och uttalanden. 
Vidare har vi även använt oss av Internet där informationen inte alltid är 
lika pålitlig som intervjuer. För att minimera risken för felaktigheter läser 
vi artiklarna med ett kritiskt sinnelag. Vi har dessutom varit noga med valet 
av Internetsidor. Därför har vi valt att endast använda oss av välkända 
tidningars hemsidor och databaser vilkas ändamål främst är att förmedla 
fakta. Dessa uppdateras ofta och vi har varit noga med att kontrollera när 
sidan senast uppdaterades för att få så aktuell information som möjligt.  
 
Ämnet ligger i tiden just nu och nya undersökningar genomförs ständigt. I 
och med detta är de sekundärkällor som vi baserar en del av empirin på 
relativt nya och stämmer därmed bättre överens med den aktuella 
situationen. Naturligtvis gäller detta även för de intervjuer som vi 
genomfört själva. För att reducera risken att använda feltolkad information 
har vi i största möjliga mån använt oss av originalkällor. Därmed minskar 
risken för att källorna är påverkade av andras tolkningar. Tendensfrihet har 
vi skapat genom att genomföra ett antal intervjuer med personer från flera 
olika organisationer. Detta ger naturligtvis en sannare bild av verkligheten 
och risken för partiskhet minskar.  
 

3.4 INTERVJUER 
 
Det mesta av informationen till vår studie kommer från intervjuer. Detta är 
alltså den främsta datainsamlingsmetoden för vår del. Därför anser vi att 

                                           
45 http://lankskafferiet.skolverket.se/information/kvalitetskriterier.html, 2003-03-12 
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det är viktigt att redogöra för hur intervjuer kan användas i forskningen och 
hur vi har använt denna metod. 
 

3.4.1 Introduktion 
 
Intervjuer är en metod för datainsamling där information inhämtas genom 
att intervjuaren ställer frågor till eller går in i en dialog med respondenten. 
Vilken typ av intervju som används beror på vilken typ av undersökning 
som skall genomföras. Innan undersökningen inleds måste det bestämmas 
hur intervjupersonen skall identifieras, kontaktas och förmås att medverka i 
studien, vilken intervjuteknik som skall tillämpas samt hur intervju-
materialet skall sammanställas.46  
 
Intervjuer kan delas in i ett antal olika typer. Ett sätt är att genomföra 
intervjun på telefon, som är snabbt och effektivt, men som oftast inte ger så 
detaljerade svar. En annan intervjumetod är att göra så kallade på-stan-
intervjuer, där intervjuaren själv helt subjektivt väljer ut personer 
exempelvis utanför ett köpcentrum. Den tredje metoden är att göra 
besöksintervjuer. Intervjuaren söker då upp den utvalda respondenten i 
hemmet eller på arbetsplatsen och ställer frågor som har förberetts noggrant 
i förväg.47  
 
Intervjumetodiken, speciellt besöksintervjuer, är överlägsen flera andra 
metoder i att kartlägga sinnesstämningar, känslor, motiv och upplevelser48. 
Detta är en anledning till att vi har valt att huvudsakligen arbeta med 
besöksintervjuer som underlag för vår undersökning. 
 

3.4.2 Besöksintervjuer49 
 
Den stora fördelen med besöksintervjuer är att det är möjligt att ställa både 
fler och mer komplicerade frågor än till exempel vid en enkät. 
Respondenten är oftast också mer benägen att ge längre svar när han får 
svara med egna ord. Därför kan intervjuaren ställa så kallade öppna frågor, 

                                           
46 Lekvall och Wahlbin, 2001 s. 256 f. 
47 Dahmström, 1996 s. 58 f. 
48 Arbnor och Bjerke, 1994 s. 56 f. 
49 Dahmström, 1996 s. 59 f. 
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det vill säga frågor utan färdiga svarsalternativ. Dessutom kan eventuella 
oklarheter redas ut direkt vilket också leder till högre kvalitet i svaren. 
 
Besöksintervjuer är en ganska dyrbar metod eftersom den dels tar lång tid 
att genomföra och det krävs många förberedelser innan själva intervjun, 
dels kan det bli kostsamt att resa till respondenterna om de inte är samlade 
inom samma geografiska område. Metoden kan dock vara nödvändig för att 
få tillräckligt utförliga svar så att kvaliteten i undersökningen bibehålls. 
 

3.4.3 Standardiserade och ostandardiserade intervjuer 
 
De olika intervjumetoderna innehar egenskaper som skiljer sig på en 
mängd sätt från varandra. En sådan skillnad är i vilken grad intervjuerna är 
standardiserade. En standardiserad intervju karaktäriseras av att både 
frågeformuleringarna och ordningsföljden är bestämda innan intervjun 
genomförs.50 I en kraftigt standardiserad intervju får inte dessa ändras ens 
om respondenten inte förstår en fråga. I en ostandardiserad intervju kan 
däremot intervjuaren ändra frågornas formulering så att de passar 
situationen bättre och respondenten kan lättare förstå vad som efterfrågas.51 
 
En av anledningarna till att intervjun skall vara standardiserad är att det blir 
lättare att bearbeta svaren efter intervjun, vilket gör att de passar bättre vid 
hypotesprövande studier. Ostandardiserade intervjuer är dock mer lämpliga 
vid insamling av mjuka data, exempelvis vid mer explorativa studier.52  
 

3.4.4 Strukturerade och ostrukturerade intervjuer 
 
Ytterligare ett sätt att skilja på olika typer av intervjuer är graden av 
struktur i frågorna, det vill säga frågornas grad av slutenhet respektive 
öppenhet. Slutna frågor har få svarsmöjligheter och respondenten ges ett 
visst antal olika svarsalternativ. Den typen av frågor används främst i 
strukturerade intervjuer. Om intervjuaren däremot ställer öppna frågor kan 
respondenten svara med egna ord och han är därmed inte styrd av 
intervjuaren i lika hög grad. Dessa används i ostrukturerade intervjuer.53  
                                           
50 Lundahl och Skärvad, 1982 s. 72 
51 Andersen, 1994 s. 84 
52 Lundahl och Skärvad, 1982 s. 73 
53 Andersen, 1994 s. 84 
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Strukturerade intervjuer är informationsorienterade och används främst vid 
hypotesprövande studier vilket följer av att standardiserade intervjuer alltid 
också är strukturerade. Ostandardiserade intervjuer kan både vara 
strukturerade och ostrukturerade. De ostrukturerade intervjuerna används 
främst i samhällsvetenskapliga studier.54  
 

3.4.5 Kvalitativa intervjuer 
 
Litteraturen brukar även skilja mellan kvalitativa och kvantitativa 
intervjuer. De kvalitativa intervjuerna brukar förknippas med syftet att 
upptäcka eller identifiera icke kända eller otillfredsställande kända 
företeelser, egenskaper eller innebörder. Den andra typen av intervju, den 
kvantitativa, tar sin utgångspunkt i på förhand definierade företeelser, 
egenskaper och innebörder.55  
 
Vid en kvalitativ intervju sker en interaktion mellan minst två personer där 
båda parterna påverkar varandra. Intervjuaren kan sägas inta rollen som 
medskapare till intervjuns resultat. Styrkan med denna typ av intervju är att 
den liknar en vardaglig situation och att forskaren utövar väldigt lite 
styrning av intervjupersonen. För att genomföra intervjun på bästa möjliga 
sätt är det dock viktigt att intervjuaren hjälper respondenten att bygga ett 
sammanhängande och begripligt resonemang. Intervjuaren bör också 
försöka stärka respondenten så att denne känner att han har kontroll över 
situationen.56 
 
Den kvalitativa intervjun har en låg grad av standardisering och 
strukturering. Därför kräver denna metod att intervjuaren utvecklar, 
anpassar och följer upp det som kan vara ändamålsenligt och lämpligt med 
utgångspunkt i undersökningens syfte. Till skillnad från den kvantitativa 
intervjun utvecklas den kvalitativa efter vilka frågor och svar som 
framkommer under tiden som intervjun pågår. Därmed blir intervjun inte 
lika förutsägbar som den kvantitativa intervjun där antalet överraskningar 
är mindre.57 
 

                                           
54 Lundahl och Skärvad, 1982 s. 73 
55 Svensson och Starrin, 1996 s. 53  
56 Ibid s. 58 f. 
57 Ibid s. 57 f. 
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Frågeställningarna i den kvalitativa intervjun är ofta mycket mer 
komplicerade än vid en kvantitativ. Till en början är det viktigt att frågorna 
är så öppna som möjligt så att intervjuaren kan få tillgång till spontan 
information. Det är dock av stor betydelse att intervjuaren följer en riktning 
under intervjun och fokuserar på det som denne vill ha besvarat. För att 
skapa en öppenhet skall intervjuaren bygga upp en trygghet hos 
respondenten så att denne svarar uppriktigt på frågorna. Ett vanligt problem 
som annars lätt kan uppkomma är att respondenten svarar det som denne 
tror förväntas av honom. Det är viktigt att intervjuaren är uppmärksam på 
när frågor kan följas upp för att få en djupare förståelse. Följdfrågor är även 
betydelsefullt när intervjuaren bedömer att svaren är tvetydiga eller 
ofullständiga. Eftersom intervjuaren försöker skapa följsamhet bör 
intervjuguiden användas med skicklighet och inte alltid strikt hållas.58 
 

3.4.6 Förberedelser och genomförande av våra intervjuer 
 
Våra intervjuer är i samtliga fall besöksintervjuer eftersom vi då dels kunde 
ställa komplicerade frågor och dels hade möjlighet att ställa följdfrågor till 
respondenterna. Dessutom ville vi ge respondenterna möjlighet att fråga 
oss vad vi menar för att minimera risken för feltolkningar. Vi har 
genomfört tio intervjuer med centrumledarna för galleriorna i Linköping, 
representanter från Cityföreningen, kommunen, Svensk Handel samt 
personer med erfarenheter från Linköpings och Jönköpings detaljhandel 
under 1980- och 1990-talen. Valet av personer och antalet personer har 
varit beroende på det faktum att det endast är ett fåtal personer som arbetar 
med just dessa frågor. Intervjuerna tog mellan trekvart och en timme och 
trekvart. Vi lät intervjuerna pågå så länge som ny relevant information 
framkom. Vi ville dock inte att de skulle vara kortare än trekvart eftersom 
vi då lätt kunde missa någon information och eftersom vi ville få möjlighet 
att komma på nya frågor och samtalsämnen under intervjuernas gång. 
 
Vi hade ett frågeformulär, se bilagorna, att utgå från som respondenterna 
inte fick ta del av innan intervjutillfällena. Vi anser inte att detta har varit 
nödvändigt eftersom samtliga personer är väldigt kunniga inom området 
och inte behövde någon tid att förbereda sig. Frågeformuläret delades in i 
några övergripande områden med ett antal stödfrågor inom varje område 

                                           
58 Svensson och Starrin, 1996 s. 63 
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för att vi skulle kunna följa en viss riktning under intervjuerna. Dessutom 
anpassades formuläret efter situationen vid intervjuerna så att vi exempel-
vis kunde formulera om en fråga om något skulle vara oklart för respon-
denterna. Detta gjorde att våra intervjuer var mer åt det ostandardiserade 
hållet vilket också är mer lämpligt vid kvalitativa studier. De frågor som vi 
ställde var i första hand öppna och respondenten kunde själv formulera sina 
svar utan att känna sig styrd av oss. Vissa av intervjuerna var nästan som 
öppna och spontana samtal. Detta gällde i första hand de tre intervjuer som 
var av mer grundläggande slag som skulle ge oss en förståelse och kunskap 
för hur detaljhandelns situation ser ut. Trots detta hade inte alla intervjuer 
formen av helt öppna samtal, vilket gjorde att vissa mer var en blandning 
av strukturerade och ostrukturerade intervjuer.  
 
I samtliga fall fick respondenterna välja var intervjuerna skulle hållas. De 
flesta av intervjuerna hölls på deras kontor, men vissa ägde rum i fikarum, 
på ett café eller i en butikslokal. När intervjuerna inte hölls på kontoren 
fanns det inslag av störande moment som oljud och andra människors 
närvaro. 
 
Samtliga intervjuer utom de två första mer grundläggande spelades in på 
band, samtidigt som en av oss antecknade vad som sades. Detta på grund 
av vi ville försäkra oss om att få med den viktigaste informationen. Vi är 
medvetna om att alla människor inte tycker om att bli inspelade på band. 
För att inte orsaka konflikter tillfrågades alla personer innan intervjuerna 
om vi fick använda bandspelare. Det visade sig dock att ingen av 
respondenterna motsatte sig detta. Vi anser att det är en bra metod att både 
använda bandspelare och anteckningar, men det tar väldigt lång tid att 
sammanställa materialet. Respondenten kan också påverkas när vi 
antecknar eftersom denne kan förledas att tala mer om sådant som de ser att 
vi antecknar. För att ytterligare försäkra oss om att inte missuppfatta något 
och för att en av oss skulle kunna ställa frågor samtidigt som den andre 
antecknade var vi båda med vid samtliga intervjuer. Vi ville också bli lika 
insatta i ämnet, vilket hade varit svårt att uppnå om vi hade tagit hand om 
några intervjuer var. Vi har också försäkrat oss om att få återkomma till 
respondenterna vid ett senare tillfälle eller maila frågor för att kunna 
komplettera materialet med ytterligare information. Det visade sig att det 
fanns anledning att göra detta i vissa fall. 
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3.4.7 Hantering av det insamlade materialet 
 
När vi skulle sammanställa intervjuerna skrev vi först in de anteckningar i 
datorn som en av oss fört under intervjuerna. Detta gjordes alltid direkt 
efter intervjun för att undvika att glömma bort vad respondenterna menade. 
Sedan använde vi bandet för att komplettera anteckningarna och för att 
lägga till sådant som vi missat att skriva. Fördelen med detta tillvägagångs-
sätt är att det ofta kan vara svårt att hinna med att anteckna allt under 
intervjun.  
 
När empirin var färdigställd skickade vi ut respektive delar till 
respondenterna så att de kunde läsa igenom det och se att allt stämde och 
att de kunde stå för allt de sagt. När hela uppsatsen var klar skickade vi 
kopior till alla parter som ville ta del av uppsatsen i tryck. Detta gällde 
samtliga intervjupersoner.  
 

3.5 TROVÄRDIGHET 
 
Avsnittet är taget ur Svensson och Starrin, 1996, om inget annat anges. Alla 
fenomen vi upplever är i grunden kvalitativa. Vi tolkar kvaliteten på olika 
upplevelser som till exempel fågelsång och spännande sportevenemang på 
olika sätt. En fråga som kan ställas är hur den som upplever något skall 
kunna återskapa händelser och upplevelser så att de blir trovärdiga för den 
som inte var närvarande. Vidare kan det frågas om trovärdigheten skiljer 
sig om händelsen presenteras i numerisk form eller i ord.59 Ett sätt att skapa 
trovärdighet är att genomföra en undersökning med en hög reliabilitet 
(pålitlighet) såväl som validitet (giltighet).  
 

3.5.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att den valda mätmetoden har förmåga att motstå 
slumpinflytande och därmed ge tillförlitliga och stabila utslag. Vissa 
forskare menar att hög reliabilitet innebär att metoden skall ge samma 
resultat vid upprepade mätningar av konstanta objekt oberoende av 
undersökare. Forskaren bör dock reflektera över om det egentligen finns 
                                           
59 Starrin och Svensson, 1994 s. 11 
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något konstant objekt. Det finns nämligen ett flertal faktorer som påverkar 
reliabiliteten. Exempel på dessa är egenskaper hos individen, situations-
bundna faktorer, variationer i sättet att fråga, oklarheter eller svårigheter i 
mätinstrumenten och slumpfaktorer.60 Ett sätt för forskaren att öka 
reliabiliteten och undvika slumpens inverkan på mätningen är att ta hjälp av 
olika standardiseringsförfaranden61. 
 
För att få en hög reliabilitet i studien så har vi gett väldigt klara definitioner 
på begrepp som vi använt oss av. På så sätt har vi också undvikit oklarheter 
vid intervjuerna så att respondenterna visste vad vi lade för innebörd i 
begreppen. Dessutom har vi avhållit oss från allmänna ord vid intervjuerna, 
som till exempel ”många” och ”större” eftersom olika människor tolkar 
dessa ord på väldigt olika sätt. För att få en bild av hur intervjufrågorna 
uppfattades har vi testat frågeformuläret på människor som står utanför vår 
undersökning.  
 
Eftersom vi inte haft möjlighet att välja plats för intervjuerna, kan faktorer i 
omgivningen ha större påverkan på respondenterna. Detta har vi naturligt-
vis haft i åtanke då vi har varit på intervjupersonernas kontor. Där var det i 
de flesta fallen ostört och lugnt, dock hände det vid ett flertal tillfällen att 
respondentens telefoner ringde. Detta tog dennes uppmärksamhet och blev 
därmed ett störande moment under intervjun. Vi anser dock att kontoren 
var de bästa platserna att genomföra intervjuerna på.  
 
Inom den kvalitativa metoden har reliabilitet och validitet ett starkare 
samband än vid kvantitativa undersökningar. Det räcker vid den kvalitativa 
metoden inte att till exempel jämföra svaren från en intervjuperson vid två 
olika tillfällen utan det krävs dessutom att validiteten bedöms vid de båda 
tillfällena. Detta innebär till skillnad från kvantitativa studier att begreppet 
reliabilitet inte med framgång kan studeras separat. Därför måste 
undersökaren även ta hänsyn till validiteten. 
 

3.5.2 Validitet 
 
Validitet är ett begrepp som främst används vid kvantitativa undersökning-
ar. Med begreppet menas huruvida mätmetoden verkligen mäter den egen-
                                           
60 Lekvall och Wahlbin, 2001 s. 258 f. 
61 Lundahl och Skärvad, 1982 s. 69 
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skap den avser att mäta.62 Inom den kvantitativa metodiken har alltså 
begreppet validitet, liksom reliabilitet, relativt bestämda innebörder. Den 
kvalitativa metoden skiljer sig dock i detta avseende. Det existerar flera 
olika synsätt angående begreppens innebörder och undersökaren kan 
använda olika validitetsbegrepp för att mer eller mindre subjektivt bedöma 
validiteten. Två inriktningar är att validitetsbegreppet kan användas i 
kvalitativa studier eller att begrepp som till exempel trovärdighet och 
förståelse är mer relevanta. Vidare kan skillnader göras mellan kommuni-
kativ och pragmatisk validitet. Kommunikativ validitet innebär att 
undersökarens tolkningar kommuniceras och förhandlas med individerna 
som är involverade i studien. Att i stället övertyga läsaren om att analysen 
är trovärdig och att resultaten är användbara kallas pragmatisk validitet.  
 
Ytterligare ett sätt att dela in validitet är i fem olika typer. Dessa är 
beskrivande, tolkande, teoretiska, generaliserbarhet och värderande. 
Beskrivande rör till exempel de iakttagelser som forskaren själv gjort 
genom sina sinnen eller det som forskaren kommit fram till genom andras 
iakttagelser. Hur väl forskarens tolkningar av mening och innebörd 
stämmer överens med intervjupersonen ingår under begreppet tolkning. 
Teoretisk validitet betyder att de begrepp som forskaren kommit fram till är 
meningsfulla för det som studeras. Det fjärde begreppet generaliserbarhet 
berör i vilken utsträckning resultatet kan antas gälla även andra situationer. 
Begreppet är så pass intressant så vi har valt att behandla det ytterligare 
under rubriken 3.5.3. Den sista typen, värderande validitet, är inte något 
centralt begrepp inom kvalitativa undersökningar och kommer därför inte 
närmare att beskrivas.    
 
En vanlig strategi för validering är att inhämta feedback från respondent-
erna. Forskaren kan då få information om dessa personer är eniga med 
forskaren angående tolkningar och slutsatser.63 Kvalitativa metoder innebär 
vanligen mindre problem med giltigheten i informationen än vad 
kvantitativa metoder gör eftersom de kvalitativa undersökningarna bygger 
på närhet mellan forskaren och intervjupersonen. Närheten i sig kan dock 
även innebära ett problem genom att individen kan ändra sitt beteende efter 
att resultatet har återförts. Detta är en situation som kan uppstå som 
forskaren måste vara medveten om.64 Inhämtning av feedback kan även ses 

                                           
62 Lekvall och Wahlbin, 2001 s. 261 f. 
63 Ibid s. 220 
64 Holme och Solvang, 1997 s. 94 
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ur ett forskningsetiskt perspektiv. Respondenterna bör vanligtvis ha rätt att 
ta del av undersökningens resultat.  
 
Feedback kan inhämtas vid olika tidpunkter, i analysprocessen, under 
insamlandet av information eller när insamlandet är avslutat. Fördelen med 
att vänta till ett senare skede är att resultaten då är mindre preliminära. 
 
Vi har valt att använda oss av begreppet validitet även om det finns en 
uppsjö av andra ord inom den kvalitativa metoden. Dock har vi använt de 
innebörder som begreppet har i kvalitativa studier. Vår utgångspunkt har 
varit såväl våra egna iakttagelser som andra empiriska forskningsrapporter. 
Under intervjuernas gång har vi förvissat oss om att vi har uppfattat 
respondenternas tankegångar på ett korrekt sätt genom att föra en dialog 
med dessa. Utifrån materialet har vi sedan utarbetat våra egna tolkningar. 
För att ytterligare öka validiteten i undersökningen har vi skickat empirin 
till intervjupersonerna så att de har fått ta del av materialet och reda ut 
eventuella felaktigheter. Detta gjordes efter att alla intervjuer är gjorda 
eftersom materialet då är mer genomarbetat. 
  

3.5.3 Generaliserbarhet 
 
Huruvida en undersökning är generaliserbar eller inte beror på 
problemställningen och undersökningsmetoden65. Det brukar ifrågasättas 
huruvida en kvalitativ undersökning kan generaliseras på samma sätt som 
en kvantitativ. Detta ses ofta som en svaghet, men det beror också på vad 
undersökaren menar med generalisering. Ett sätt att definiera begreppet är 
att se det som ”successiva utvidgningar av teorins empiriska tillämpnings-
område inom en viss möjlig domän”66. Med domän menas det begränsade 
område som studeras i undersökningen.67 Generalisering i kvalitativa 
analyser sker genom att en teori utvecklas som även är rimlig med 
avseende på andra situationer och personer än det som studien 
ursprungligen grundades på. Generaliseringen baseras alltså inte på någon 
statistisk representativitet utan urvalet vid kvalitativa studier styrs 
vanligtvis av syftet snarare än slumpen. Ofta görs en indelning i inre och 
yttre generalisering. Den inre avser att slutsatser inom det studerade 

                                           
65 Kjær Jensen, 1991 s. 39 
66 Alvesson och Sköldberg, 1994 s. 39 f. 
67 Ibid 
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området kan dras medan den yttre innebär att slutsatser även kan dras till 
andra situationer än den som studerats. 
 
Vi har naturligtvis dragit slutsatser inom vårt studerade område som är 
centrumhandeln i Linköpings kommun. Dessutom har slutsatserna lyfts upp 
på en högre nivå genom att resultatet generaliserats till att gälla i andra 
kommuner i Sverige i samma storlek beträffande invånarantal. Detta 
eftersom vår domän kan sägas vara kommuner. Det är möjligt att göra en 
sådan generalisering eftersom vår uppfattning är att situationen vad gäller 
externa köpcentra är likartad över hela landet. Detta är också något som 
stöds av den insamlade empirin. 
 

3.5.4 Poängfullhet 
 
I stället för att bedöma undersökningens reliabilitet och validitet kan 
forskaren bedöma dess poängfullhet eller, med ett annat ord, dess 
nyhetsvärde. För att en undersökning skall vara värd att göras bör 
resultaten bidra med någon form av ny kunskap och detta görs genom att 
forskaren gör poängfulla tolkningar av det insamlade empiriska materialet. 
Empirin skall, så att säga, ligga till grund för inspiration och argument för 
tolkningar. En förutsättning är dock att tolkningarna står i rimlig relation 
till empirin, men empirin behöver däremot inte innebära starka bevis för 
tolkningen. Empirin skall alltså vara en inspirationskälla, men behöver inte 
innebära ett starkt stöd för forskarens tolkningar. Poängrikedom uppnås 
alltså genom att forskaren inspireras av litteratur och insamlad empiri och 
utmanar tidigare tolkningar. Detta sker genom att undersökaren kritiskt 
granskar materialet och sedan tolkar det på sitt eget sätt.68 
 
Vi tycker inte att poängfullhet utesluter reliabilitet och validitet, utan 
kompletterar dessa begrepp på ett bra sätt. I vår studie har vi utgått från 
olika teorier och därefter undersökt vilken kritik som skulle kunna riktas 
mot dessa. Genom att utgå från gamla undersökningar och sedan tillföra 
marknadsföringsaspekten anser vi att vi tillför något nytt till forskningen 
inom detta område. Dessutom är fenomenet med externa köpcentra så pass 
aktuellt just nu. Därför anser vi att det är poängfullt att genomföra vår 
undersökning inom detta område. Ämnets aktualitet har även gjort att 

                                           
68 Alvesson och Sköldberg, 1994 s. 358 ff. 
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intervjupersonerna är engagerade och nyfikna på resultatet av vår uppsats 
och gärna vill ta del av den. Därför har vi även upplevt att respondenterna 
har ställt sin tid till vårt förfogande vid flera tillfällen och varit väldigt 
hjälpsamma. Vi anser att empirin har varit en inspirationskälla och vi 
menar, till skillnad från Alvesson och Sköldberg, att det insamlade 
materialet skall ge stöd för våra tolkningar. 
 

3.6 METODKRITIK 
 
Oavsett vilken metod vi hade valt hade vi varit tvungna att ta hänsyn till 
både för- och nackdelar. Eftersom vi har valt att använda intervjuer som 
främsta informationskällan så kan den mänskliga faktorn vara svår att 
komma ifrån. Därför intog vi under intervjuerna en så neutral ställning som 
möjligt och när vi har återgett informationen i uppsatsen har vi försökt vi 
vara så sakligt korrekta som möjligt.  
 
När det gäller besöksintervjuer är en nackdel att de tar så lång tid. Detta är 
en anledning till att vi inte haft möjlighet att genomföra en större mängd 
intervjuer. Vi har dock gjort så många intervjuer att vi nått en mättnad och 
ytterligare information inte kunnat erhållas. En annan nackdel med besöks-
intervjuer är att det finns en risk för intervjuareffekter, det vill säga att 
intervjuaren påverkar respondenten på olika sätt. Detta kan ske genom att 
intervjuaren ställer ledande frågor, genom att i alltför hög grad hjälpa 
respondenten att reda ut oklarheter eller kanske helt omedvetet genom sitt 
tonfall och ordval.69 Vi har varit medvetna om risken att vi som 
undersökare påverkat respondenterna på olika sätt genom vårt sätt att 
uttrycka oss. Medvetenheten gjorde att vi i största möjliga mån försökt 
begränsa denna påverkan. Dessutom har vi undvikit att ställa ledande 
frågor, vilket gjorde att resultaten blivit mer rättvisande.  

                                           
69 Dahmström, 1996 s. 59 ff. 
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4 ORGANISATIONERS FÖRMÅGA ATT 
ANPASSA SIG 

 
vå av våra problemfrågor handlar om konkurrenssituationen 
inom handeln i Linköping. För att kunna analysera den empiri 

som hjälper oss att svara på dessa frågor vill vi inleda den teoretiska 
referensramen med en teori som visar hur gamla aktörer påverkas av nya. I 
vårt fall handlar det om hur centrumhandeln påverkas av Tornby. Vi vill 
dels visa på att organisationer är tröga på det sättet att förändringar 
ibland kan ta lång tid. Dessutom vill vi visa att konkurrens från exempelvis 
en ny aktör på marknaden hjälper till att skapa förändring trots att det 
finns trögheter inom alla organisationer. Hela detta kapitel kommer från 
Ahrne och Papakostas, 2002. 
 

 

4.1 ORGANISATIONER ÄR TRÖGA 
 
Det är en vanlig syn bland många människor att förändring är ett temporärt 
fenomen. Det föregås av gamla vanliga rutiner för att sedan, efter 
förändringen, övergå i nya rutiner. Samma syn, att det finns en tid före och 
efter förändringen, är också vanlig bland teoretiker som studerar samhälls-
förändring. Förändringsperioderna ses som kortare undantag som ofta 
kallas övergångsperioder. Denna syn kallas för stadietänkandet eftersom ett 
stadium ersätts av ett helt annat efter förändringen. En del menar att 
anledningen till att detta tänkande har vuxit fram är att det är svårt att 
formulera någon lämplig teori om förändring. Detta är det enklaste sättet att 
beskriva ett sådant fenomen. 
 
En annan syn som trots allt har vuxit fram är att se förändring som en 
process som pågår under en längre tid. Detta synsätt är vanligt när 
relationer och interaktion mellan gamla och nya organisationer studeras. 
Det blir då möjligt att undersöka hur processerna hänger ihop och hur 
stabilitet och förändring hör samman. 
 
Avsikten med att bilda organisationer brukar dock vara att skapa någon 
form av stabilitet. Därför brukar det sägas att det finns ett naturligt 

T 
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motstånd mot förändring i organisationer. De är tröga, för att använda ett 
annat ord. Med detta menas naturligtvis inte att det inte alls sker 
förändringar i organisationer utan att dessa sker långsamt. Trögheten i 
organisationer kan sägas bero på två grupper av faktorer: organisationernas 
oförmåga och deras ovilja att förändras. Inom respektive grupp finns det 
några olika faktorer som bidrar till att organisationer är tröga. Dessa visas i 
följande figur. Därefter behandlar vi de närmare nedan.  
 
Figur 5: Tröghetens mekanismer i organisationer 
 

Oförmåga att handla (kollektiva resurser, 
kunskap) 
att fatta beslut (regler, konstitution) 
att se (organisationsrutiner) 

Ovilja på grund av motiv, ideologi, kultur 
på grund av lojalitet, vanans makt 
på grund av rädsla för försämringar 

 
Källa: Ahrne och Papakostas, 2002 s. 78 

 

4.1.1 Oförmåga 
 
De kollektiva resurserna är de tillgångar som organisationen har anskaffat 
och som utgör ramen för dess verksamhet. Dessa sätter gränser för vad som 
kan förändras och på vilket sätt detta kan ske. Förutom fysiska resurser kan 
det även handla om den kunskap som individerna i organisationen besitter 
och dess varumärke. Alla dessa resurser tar lång tid att anskaffa och det är 
ofta inte lätt att ersätta resurser som en gång har blivit förlorade.  
 
Regler och konstitution kan också vara en källa till tröghet. Det är dessa 
som tillsammans med resurserna utgör själva grunden till organisationen 
och som gör att den inte är beroende av enskilda personer. Många hävdar 
att tydliga regler är en förutsättning för att vara effektiv i arbetet, men detta 
innebär också att förändringar tar längre tid att genomföra.  
 
En tredje källa till organisationers tröghet är dess rutiner för bland annat 
informationsspridning. Om någon längre ner i organisationen upptäcker 
olika möjligheter eller hot i dess omgivning är det inte säkert att denne kan 
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förmedla budskapet till de som fattar besluten. Organisationen kan sägas 
vara blind för vissa typer av iakttagelser. 
 

4.1.2 Ovilja 
 
Människors motiv för att tillhöra en organisation kan vara en orsak till 
ovilja mot att förändras. Det kan handla om deras ideologi, tro eller livsstil. 
Ju starkare kopplingen är mellan motiven och organisationens verksamhet, 
desto svårare blir det att genomföra en förändring. I exempelvis frivilliga 
organisationer är det ofta just människornas engagemang som utgör 
grunden i verksamheten, vilket gör att det inte är lätt att byta inriktning på 
verksamheten.  
 
Människor investerar ofta olika resurser i en organisation, inte minst sin 
egen tid och kraft. Därför kan deras lojalitet gentemot organisationen växa 
sig starkare ju längre de jobbar. Det krävs också mindre resurser att 
fortsätta en verksamhet än det gör att börja på något nytt. Detta skulle 
kunna innebära att nya medlemmar gör att villigheten att förändra sig ökar. 
Så är dock inte fallet eftersom det oftast inte kommer så många nya 
medlemmar åt gången och dessa måste rätta sig efter de regler som gäller i 
den organisationen.  
 
Medlemmarna i en organisation har ofta egna intressen att försvara, inte 
minst att behålla arbetet. Därför kan det finnas en stor rädsla för 
förändringar i de flesta organisationer. Detta hör också ihop med det 
faktum att även om medlemmarna är missnöjda med något vill de oftast 
inte förändra samma företeelser och på samma sätt.  
 

4.2 TRÖGHET LEDER TILL FÖRÄNDRING 
 
Trots att organisationer är tröga betyder det naturligtvis inte att det aldrig 
sker några förändringar. Företag exempelvis behöver inte ändra sin 
affärsidé en gång om året utan kärnan i organisationen kan bibehållas under 
en längre period. Vi kommer här att ge tre exempel på förändringar som 
inte innebär att hela organisationen förvandlas. För det första kan företaget 
göra samma produkter eller ge samma service, men beskriva det på olika 
sätt. Till exempel kan organisationerna ändra exempelvis marknadsföring, 
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administration eller planering i syfte att skydda de kollektiva resurserna 
som vi talade om tidigare. För det andra kan de rationalisera sin 
verksamhet. Organisationen fortsätter med samma verksamhet, men på ett 
effektivare sätt. Därmed kan de göra mer av samma sak, men dock inget 
nytt. För det tredje kan verksamheten flyttas eller spridas till andra 
områden. Inte heller detta gör att organisationen förändrar arbetet i särskilt 
hög grad utan det utförs i stället på andra ställen.  
 
En del menar att det är den sista typen av förändring som är den viktigaste 
ur ett samhällsperspektiv. I och med att organisationer är tröga väljer de i 
stället att sprida ut verksamheten till andra platser eller flytta helt. Därmed 
innebär inte trögheten att förändringar aldrig sker bland organisationerna. 
Eftersom dessa förändringar inte sker bland alla organisationer samtidigt 
blir det också omöjligt att tala om att förändringar är ett kortvarigt 
fenomen.  
 
Spridning och flyttning av organisationer ger också mer globalisering av 
organisationer. Allt fler företag väljer att sprida sin verksamhet till andra 
länder och marknader. Denna globalisering gör att fler globala företag 
etablerar sig i Sverige att det blir större mångfald av organisationer här. En 
följd blir dock att denna lokala mångfald blir likadan över hela världen. 
Olika länder blir allt mer lika vad gäller vilka organisationer som finns 
representerade. Människor känner igen sig på olika ställen i världen och 
kan handla ungefär på samma sätt utomlands som de kan göra hemma. En 
följd blir därmed att de skillnader som har funnits på olika platser på jorden 
i stället finns inom samma land eller region. 
  
Används stadietänkandet brukar det sägas att nya organisationsformer gör 
att de gamla slås ut. De gamla organisationerna ses som hinder för de nya. 
Redan det faktum att nya håller på att bildas ses som ett svaghetstecken hos 
de gamla. Genom att i stället se förändring som en process sker ingen 
direkt utslagning. I stället måste bland annat relationerna mellan de redan 
existerande organisationerna tas i beaktande.  Tack vare att organisationer 
är tröga finns det också utrymme för nya organisationer att bildas, vilket får 
till följd att samhället förtätas. Det blir då inte nödvändigt för de nya att 
besegra de gamla för att kunna etablera sig utan de kan hitta sin nisch med 
resurser som inte har utnyttjats tidigare. Trots det är det oundvikligt att 
både de gamla och de nya organisationerna måste anpassa sig till varandra. 
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Det uppstår alltid någon form av konkurrens när nya organisationer bildas i 
ett samhälle eller område, även om de inte arbetar i samma bransch eller 
har varit direkta konkurrenter tidigare. De nya organisationerna strävar ofta 
efter att få kontroll över resurser som finns i eller som används av de 
gamla. Inte minst arbetskraft som inte finns i obegränsad mängd.  Om den 
nya organisationen upplevs som ett hot av de gamla är det vanligt att dessa 
börjar samarbeta för att bli starkare i konkurrensen. Ett alternativ till detta 
är att de kopierar de nya organisationernas arbetssätt i hopp om att kunna 
utveckla detta till sin fördel. Oavsett vad de väljer att göra har uppkomsten 
av nya organisationer tvingat de gamla till att anpassa sig till den nya 
situationen och förändringar sker i samhället. 
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5 MARKNADSFÖRINGSMIXEN 
 
n av de mest spridda teorierna kring marknadsföring är den om 
marknadsföringsmixen. Denna mix innehåller alla de verktyg som 

företag kan använda sig av för att nå den önskade marknaden. Genom att 
sätta samman de olika delarna i mixen på olika sätt kan företagen påverka 
efterfrågan på den eller de produkter som de vill sälja. De olika verktygen 
är produkt, pris, plats och påverkan. Tillsammans går de under 
benämningen de fyra P:na. Nedan presenteras dessa verktyg närmare. Den 
sista delen, påverkan, är den som har starkast koppling till vår teori om 
event marketing. På grund av att vi anser att den delen är den mest 
relevanta för den fortsatta framställningen låter vi den få det största 
utrymmet. De övriga delarna har vi endast tagit med för att ge en översikt 
över teorin och för att det sista verktyget, påverkan, inte skall ryckas ur sitt 
sammanhang. 
 

 

5.1 VARFÖR MARKNADSFÖRINGSMIXEN? 
 
Anledningen till att vi har valt teorin om marknadsföringsmixen är att den 
är allmänt vedertagen och att dess upphovsman, Philip Kotler, är känd i 
marknadsföringskretsar. Teorin lägger även en bra grund för återstoden av 
vår teoriframställning. Teorin om de fyra P:na är främst utarbetad för 
enskilda tillverkande företag. Vår uppsats är dock inriktad på handlarna i 
Linköpings centrum, alltså grupper av serviceproducerande företag. Vi ser 
dock inget hinder för att applicera teorin på vårt problemområde. 
Framförallt plats och påverkan är av stor betydelse för serviceföretag, 
eftersom de ofta vill skapa en profil. Om inte något annat anges kommer all 
information i detta avsnitt från Kotler, 1999. För att läsaren enkelt skall 
kunna följa upplägget i den första delen av vår referensram har vi utarbetat 
följande modell: 
 

E 
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Figur 6: Marknadsföringsmixen 
 

 
 

Källa: Behrer och Larsson, 1998 s. 99, egen bearbetning 
 

5.2 PRODUKT, PRIS OCH PLATS 
 
Med produkt menas hela den enhet av varor och tjänster som ett företag 
säljer på marknaden. Det behöver dock inte bara handla om fysiska ting, 
utan det kan även vara exempelvis personer, platser och idéer. Produkten 
kan delas in i tre olika nivåer som tillsammans kan ses som en helhet. Först 
kommer kärnprodukten som är det som kunden egentligen vill ha, det vill 
säga en produkt som har de egenskaper som löser hans eller hennes 
problem. Nästa nivå är den faktiska produkten. En vara måste innehålla 
mer utöver de egenskaper som kunden efterfrågar för att kunna säljas. Den 
måste till exempel paketeras, designas, hålla en viss kvalitetsnivå och få ett 
namn. Den sista nivån kallas utökad produkt och innebär att de övriga två 
nivåerna kompletteras med olika förmåner som kunden får på köpet. 
Exempelvis kan det ingå fri service under en viss tid efter köpet eller så 
tillhandahåller företaget en supportavdelning där kunden kan få svar på 
eventuella frågor. 
 

Marketing mix
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Direktmafö. 
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Produktens pris är det som kunden får betala för att få varan i sin ägo. I de 
flesta fall rör det sig om pengar men det behöver inte vara så. Det kan även 
vara annat som har ett värde som kunden måste byta bort, en bil som 
lämnas i inbyte vid köp av en ny till exempel.  
 
När det talas om plats inom marknadsföringen menas alla de åtgärder som 
företaget måste vidta för att få ut produkterna på marknaden så att 
kunderna kan köpa dem. Att besluta om vilka säljplatser och distributions-
kanaler som skall användas är svårt, men samtidigt viktigt eftersom det 
avgör tillgången på företagets produkt. Tillgången avgör i sin tur priset på 
varan och därmed också hur lönsam den kommer att bli för företaget. 
Begreppet distributionskanaler innebär inte bara det fysiska förflyttandet av 
varan från produktion till slutkund, utan även de mellanhänder som tar 
hand om produkten ingår här.  
 

5.3 PÅVERKAN 
 
Denna del av marknadsföringsmixen är, som tidigare nämndes, den 
viktigaste och mest relevanta för vår uppsats. Vi behandlar här de olika 
delar som påverkan kan delas upp i och beskriver dem relativt grundligt. 
Detta för att dels kunna beskriva vilken typ av marknadsföring som 
används inom detaljhandeln idag och dels för att kunna analysera det 
empiriska material som har framkommit under studiens gång.  
 
För att kunderna skall köpa företagets produkter räcker det inte bara att ha 
en bra produkt som finns tillgängligt i butikerna till ett bra pris. Kunderna 
måste också dels veta om att företaget finns och att det finns en lösning på 
deras eventuella problem och dels, i många fall, också övertalas och 
övertygas om att en viss produkt faktiskt är den bästa på marknaden. 
Frågan är inte huruvida de skall kommunicera eller inte utan hur de skall 
göra det för att åstadkomma efterfrågan på produkterna. Alla åtgärder som 
syftar till att kommunicera dessa budskap faller under kategorin påverkan.  
 
I litteraturen brukar dessa åtgärder uppgå till fem stycken, annonsering, 
personlig försäljning, sales promotion (SP), direktreklam (DR) och public 
relations (PR). Blandningen av dessa brukar kallas promotion-mixen. 
Bilden nedan beskriver hur de olika delarna i promotion-mixen kan 
kategoriseras. Den vertikala axeln visar i vilken grad åtgärden syftar till att 
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informera, med hjälp av envägskommunikation, eller interagera, där 
kunden deltar i en dialog med säljaren. Den horisontella axeln visar vilket 
avsikten är med åtgärden. Utbud, till vänster i figuren, handlar helt enkelt 
om att sälja företagets produkter. Image innebär att åtgärder som återfinns 
på höger sida i figuren syftar mer till att bygga upp en positiv bild av 
företaget.70  
 
Figur 7: Relationer mellan olika komponenter i promotion-mixen 
 

 
 

Källa: Behrer och Larsson, 1998 s. 146, egen bearbetning 
 

5.3.1 Annonsering 
 
Med hjälp av annonsering kan företaget nå ut till många potentiella kunder 
över ett stort geografiskt område. Kostnaden per exponering är relativt låg 
om annonsen kan ses av många människor. Det finns ett flertal kanaler som 
kan användas för annonsering. En av de vanligaste kanalerna är att använda 
sig av dagspress. I denna kategori ingår bland annat morgontidningar och 
kvällstidningar. En fördel med att annonsera i dagspress är att det går att 
sätta in en annons med kort varsel. Dock passar dagspressen bäst för korta 
budskap som realisationer och tidsbegränsade kampanjer av olika slag. 
Detta beroende på att de flesta människor bara bläddrar igenom sin tidning 

                                           
70 Behrer och Larsson, 1998 s. 146 f. 
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en gång och sedan slänger den. Genom att annonsera i radio kan företaget 
nå ut till en lokal publik. En fördel med denna kanal är att den ofta ger en 
större effekt än andra medier. Detta på grund av att lyssnaren måste skapa 
sig en egen bild av budskapet. Därigenom kan han eller hon lättare minnas 
budskapet. Teve kan användas både för att rikta sig mot en lokal och en 
nationell publik. Detta medium är lämpligt för budskap som skall skapa en 
viss känsla hos tittarna. Det krävs dock noggrann planering och företaget 
måste vara ute i god tid för att boka en annonsplats.71 Beroende på vilken 
kanal som används kan kostnaden för annonsering variera kraftigt. Om 
reklamen publiceras i tidningar eller sänds i radio blir kostnaden lägre än 
om den sänds i teve på bästa sändningstid.72  
 
För att undersöka vilken roll annonseringen skall ha i ett företags 
marknadsföring kan en analysmodell användas. Ett exempel på en sådan 
modell är marknadstrappan. Denna modell kan hjälpa till att ta reda på var 
resurserna skall sättas in. Det krävs dock en stor kunskap om hur 
marknaden ser ut och vilka som är företagets nuvarande och eventuella 
kunder.73 Modellen visas nedan.  
 
Figur 8: Marknadstrappan 
 

 
 

Källa: Härnqvist, 1998 s. 27, egen bearbetning 
 

                                           
71 Franzén, 2002 s. 67 f. 
72 Weatherill, 1997 s. 31 
73 Härnqvist, 1998 s. 27 
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Trappan består av fem steg. På det första steget befinner sig de människor 
som utgör hela den marknad som företaget vill rikta sig till. Några av dessa 
känner till företaget, medan andra inte gör det. De som känner till företaget 
befinner sig på det andra steget. Av dessa så är några positiva till vad 
företaget står för och några är negativa. På det tredje steget finns de 
människor som är positiva, antingen på grund av att de är nöjda kunder hos 
företaget eller för att de har hört positiva åsikter om det. De som har 
handlat hos företaget vid minst ett tillfälle hamnar på steg fyra och de som 
besöker företaget regelbundet för att handla befinner sig på det femte och 
sista steget.  
 
För att ta reda på hur många människor som står på respektive steg kan 
företaget göra en marknadsundersökning. När alla kategorier har hittats och 
marknaden har indelats på det här sättet kan det avgöras var de största 
marknadsföringsåtgärderna skall sättas in.74 En nackdel med annonsering 
kan vara att det är ett opersonligt sätt att nå kunderna på. Det innebär att 
kommunikationen endast går en väg och företaget kan inte se vilken 
reaktion som annonserna lockar fram hos kunderna. 
 

5.3.2 Personlig försäljning 
 
Personlig försäljning är ett effektivt verktyg för att bygga upp kundernas 
preferenser och uppfattningar så att de förhoppningsvis skall köpa 
företagets produkter. Jämfört med annonsering har personlig försäljning ett 
antal fördelar inte minst genom att det innebär en tvåvägskommunikation 
mellan köpare och säljare. Detta gör det möjligt att justera erbjudandet 
allteftersom samtalet pågår genom att kundens behov lättare kan studeras. 
Genom att kommunikationen sker direkt måste kunden lyssna och visa 
någon slags reaktion direkt på erbjudandet. Det blir också mycket lättare att 
bygga upp en relation mellan säljare och köpare, vilket gör det möjligt att 
sätta varje kunds intressen i första rummet. Detta kan i sin tur innebära att 
kunden blir trogen en viss leverantör. Personlig försäljning är dock dyrare 
än exempelvis annonsering eftersom det innebär att en stor personalstyrka 
måste hyras in. Att anställa personal innebär ett långsiktigt åtagande som 
inte bara kan avslutas över en natt.  

                                           
74 Härnqvist, 1998 s. 27 ff. 
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5.3.3 Sales promotion 
 
Sales promotion är mer kortsiktiga åtgärder som syftar till att övertyga 
kunderna att köpa en viss produkt. Det kan användas för att få kunderna att 
prova en ny produkt, att få dem att köpa samma vara igen, att stimulera till 
större inköp av en viss vara eller för att introducera ett nytt varumärke.75 
Sales promotion används oftast i kombination med andra marknadsförings-
åtgärder för att få kundernas uppmärksamhet och ge dem något slags 
ytterligare värde. Åtgärderna pågår oftast inte under någon längre tid, vilket 
innebär att kunden måste reagera snabbt. Detta gör dock också att dessa 
åtgärder ofta får kortvariga effekter på försäljningen. 
 
Verktygen som kan användas är av skiftande slag. Det kan exempelvis vara 
rabattkuponger76. Rabattkuponger kan göra det möjligt att erbjuda ett lägre 
pris till priskänsliga kunder, medan de som inte är lika priskänsliga 
fortfarande betalar fullt pris. Kuponger kan också bidra till att få kunderna 
att vilja byta från ett varumärke till ett annat. Nackdelar med rabatt-
kuponger kan vara att redan trogna köpare också kan börja använda dem, 
vilket kan leda till att lönsamheten försämras under en period. Det innebär 
också mycket administrativt arbete att trycka och distribuera rabattkupong-
er. Kostnaderna för detta måste naturligtvis vägas mot den eventuellt 
förväntade ökningen i försäljning.77  
 

5.3.4 Direktreklam 
 
När ett företag använder sig av direktreklam kommuniceras budskapet 
direkt till en enskild person via olika medier som post, telefon, fax och 
mail. Den stora fördelen är att informationen kan anpassas så att den passar 
varje individ och i vissa fall möjliggörs även en tvåvägskommunikation på 
samma sätt som vid personlig försäljning. Det finns också en potential för 
att skapa relationer mellan köpare och säljare. Skillnaden mot personlig 
försäljning är att kontakten inte är fysisk.  
 

                                           
75 O’Guinn m.fl. 2000 s. 573 f. 
76 Ibid 
77 Ibid s. 575 f. 
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Att rikta in sitt budskap mot fel person är både onödigt och kostsamt. En 
stor fördel med direktreklam är att företaget lätt kan välja ut den målgrupp 
som det vill inrikta sig på och sedan göra utskick till just denna grupp. Med 
direktreklam är det också lätt att mäta resultatet av kampanjen. Genom att 
mäta svarsfrekvensen på utskicket kan en utvärdering snabbt göras och 
eventuella kompletterande åtgärder kan sättas in som telefonförsäljning 
eller kompletterande brev. Det är dock svårt att på förhand veta hur många 
svar som kommer in.78 
 

5.3.5 Public relations 
 
När företag kommunicerar med marknaden utan att betala för det talas det 
om att de arbetar med public relations. Det kan handla om reportage i 
tidningar eller andra medier, vilket kan göra att kunderna lättare tror på det 
budskap som sänds ut. Information om ett företag eller en produkt som har 
formen av nyhetsinslag får karaktären av att vara mer verkliga och 
övertygande än reklam av olika slag. Public relations kan även vara 
utställningar, mässor och special events som företagen själva anordnar. 
 
En nackdel med public relations kan vara att företaget inte kan påverka när 
informationen publiceras i exempelvis tidningar. Media har också möjlig-
het att redigera materialet så att det passar deras syften som inte alltid 
stämmer överens med företagets mål. Detta kan reduceras genom att 
företaget skapar närmare relationer med människor från de mediekanaler 
som företaget anser vara de mest lämpliga för sitt budskap. Det finns ett 
flertal olika ändamål med att använda sig av public relations i sin mark-
nadsföring. Ett är att försöka skapa goodwill för sitt varumärke. Målet med 
detta är att vara imageskapande. Det handlar naturligtvis främst om 
evenemang och aktiviteter som ger en positiv bild av företaget i fråga. 79 
 

                                           
78 Posten, 1994 s. 8 ff. 
79 O’Guinn m.fl. 2000 s. 621 f. 
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5.3.6 Sammanfattning av promotion-mixen 
 
Nedan följer en sammanställning av för- och nackdelar med samtliga delar 
av promotion-mixen. 
 
Figur 9: För- och nackdelar med promotion-mixens olika delar 
 
 Fördelar Nackdelar 
Annonsering Når ut till många människor 

Låg kostnad per exponering 
Budskapet kan repeteras 

Varierande kostnad 
Opersonligt 
Envägskommunikation 

Personlig 
försäljning 

Tvåvägskommunikation 
Relationsskapande 

Kostsamt 

Sales promotion Kunderna måste reagera 
snabbt 

Kortvariga effekter 

Direktreklam Informationen kan anpassas 
Tvåvägskommunikation 
möjlig 
Resultatet kan lätt mätas  

Svårt att veta hur stora 
utskick som skall 
göras 

Public relations Kan uppfattas som mer 
trovärdigt 
Relativt billigt 

Kan ofta inte 
kontrolleras 
Kräver förberedelser 

 
Källa: Egen sammanställning 

 
I nedanstående bild visas de typer av marknadsföring som är av intresse för 
vår uppsats. Alla de övriga marknadsföringsmetoderna har vi valt att lägga 
i en grupp för sig under rubriken övrigt.  
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Figur 10: Stora reklamkakan 
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Källa: http://www.irm-media.se, 2002-03-10, egen bearbetning 

 
Figuren visar de totala reklaminvesteringarna i Sverige under 2001. 
Fördelningen visas i procentuella andelar. Det framgår tydligt att de 
vanligaste mediekanalerna är dagspress och direktreklam. I övrigt är 
fördelningen förhållandevis jämn mellan de olika kanalerna.80 
 

                                           
80 http://www.irm-media.se, 2002-03-10 
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6 EVENT MARKETING 
 
n del författare menar att de olika beståndsdelarna i begreppet 
påverkan, den så kallade promotion-mixen, nu har kompletterats 

med event marketing. Det är ett begrepp som vi anser är intressant 
eftersom det har blivit vanligt att handlarna i centrum arbetar med att 
påverka kunderna genom evenemang. Precis som marknadsföringsmixen 
är denna teori utformad för att gälla på företagsnivå. Vi anser dock att 
även event marketing går att applicera på Linköpings centrumhandel. Det 
finns dock inte så mycket skrivet om event marketing. Därför kommer 
informationen i detta kapitel, om inget annat anges, från en och samma 
bok: Behrer och Larsson, 1998.  
 

 

6.1 VAD ÄR EVENT MARKETING? 
 
Det råder idag en viss förvirring kring begreppet event marketing. 
Ovissheten gäller både begreppets egentliga innebörd och marknads-
föringsmetodens olika skepnader. Detta kan enklast illustreras med hjälp av 
en metafor. Svenska folket äter i genomsnitt 56 kilo, per person och år, av 
ett stärkelserikt födoämne81. Beroende på var i vårt avlånga land svensken 
bor har dessa runda underjordiska knölar fått olika tilltalsnamn. Vissa talar 
om jordpäron och potäter medan andra säger tartuffel eller kartoffel, men 
den gängse beteckningen är potatis. Naturligtvis finns vissa marginella 
skillnader till exempel vad gäller färg, smak och fasthet, men i slutändan 
talar alla om samma sak. Vi menar att detta även stämmer väl överens med 
event marketing. Beroende på vem som tillfrågas kallas denna 
marknadsföringsmetod för exempelvis sponsring, public relations och sales 
promotion. Trots de olika namnen är det dock oftast event marketing som 
är innebörden. Det är alltså inte själva marknadsföringsmetoderna som är 
nya utan begreppet. 
 
Vi menar att det kan finnas en förhållandevis stor risk att oerfarna aktörer 
kan ge en felaktig bild av hur kommunikationen genom evenemang går till 

                                           
81 www.scb.se/press/press2002/press204jo0605.asp, 2003-03-06 
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och att risken för sammanblandning mellan olika begrepp är stor. Därför 
vill vi nedan ge olika definitioner och förklaringar kring begreppet event 
marketing. Vi har valt två exempel på definitioner som båda utgår från att 
event marketing är ett samlingsnamn för planerad kommunikation och 
marknadsföring genom evenemang som kan leda till en upplevelse. Dessa 
definitioner lyder: 
 

”Event marketing är inte ett enskilt media, utan en rad av åtgärder, varav 
själva eventet är en, som leder fram till en upplevelse. Upplevelsen är det 
som skapar värdegemenskapen mellan företaget och kunden. Upplevelsen 
är det som fångar individens uppmärksamhet, inte eventet i sig.” 

 
Källa: www.expomarketing.se/em/em2000-6/uppmarksamhet.htm, 2003-03-04 

 
”Event marketing är en ansats för att samordna kommunikation kring ett 
eget, skapat eller sponsrat evenemang. I event marketing är evenemang en 
aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upp-
levelse och ett budskap kommuniceras.” 

 
Källa: Behrer och Larsson, 1998 s. 18 

 
Den sista definitionen är vanligt förekommande i tidigare undersökningar 
och den verkar vara allmänt vedertagen inom svensk event marketing. 
Detta är en av anledningarna till att vi har valt att utgå från denna definition 
som stämmer väl överens med vårt förhållningssätt till event marketing. 
Definitionen tar upp begrepp som mötet, budskapet och upplevelsen. Dessa 
ord utgör specifika egenskaper för evenemang och är väldigt centrala i 
sammanhanget. Därför kommer dessa begrepp att genomsyra vissa delar av 
den kommande teoripresentationen.  
 

6.2 EVENT MARKETING I PROMOTION-MIXEN 
 
Promotion-mixen har kompletterats med event marketing, men trots detta 
går det inte att bara tillföra ännu en ruta bredvid de andra i figur 7 ovan. 
För att skapa ett framgångsrikt evenemang krävs det att flera av de olika 
verktygen används. Därför måste kategorin placeras ovanpå de andra i form 
av en oval som i den omarbetade figuren nedan.  
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Figur 11: Event marketing i promotion-mixen 
 

 
 

Källa: Behrer och Larsson, 1998 s. 153, egen bearbetning 
 
Ovalen kan förflytta sig över hela figuren beroende på vilka verktyg som 
används i varje enskilt fall. Valet av verktyg beror i sin tur på vad företaget 
vill uppnå med ett evenemang. Vill de sälja mer av sina produkter rör sig 
ovalen mer åt vänster. Det vanligaste är dock att den placerar sig mer åt 
höger, det vill säga att avsikten med evenemang ofta är att bygga upp en 
image åt företaget. Det har visat sig att kundens upplevelser under 
evenemanget kan förstöras om det egentliga målet med evenemanget är att 
få sälja så många produkter som möjligt. Detta gör att svårigheten under 
själva evenemanget är att hitta en balans mellan försäljning och 
imageskapande. Det gäller också att komma ihåg att även om den direkta 
avsikten med ett evenemang är att skapa en image åt företaget kommer 
försäljningen troligen att öka, men det kanske inte märks omedelbart utan 
tidshorisonten är ofta längre. 
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6.3 OLIKA TYPER AV OCH MOTIV TILL EVENT 
MARKETING 

 
Vi har tidigare behandlat den förvirring som råder angående betydelsen av 
event marketing. Här kommer vi därför att jämföra begreppet med ett par 
andra fenomen som felaktigt har kallats event marketing. Därefter kommer 
vi att ytterligare ringa in vad som menas med konceptet. 
 

6.3.1 Kategorisering av event marketing 
 
Det engelska ordet ”event” kan på svenska översättas med både ”händelse” 
och ”evenemang”. Dessa båda ord har helt olika innebörder i vårt språk. 
När något inträffar utan någon planering innan kallas det för en händelse. 
När individen i stället bestämmer sig för att delta i något kallas det för ett 
evenemang. Med evenemang menas vidare i stort sett allt som attraherar 
publik. Fenomenet bör dock skiljas från attraktioner eftersom evenemang 
till skillnad från dessa är avgränsade i tiden. Evenemang kan klassificeras 
efter om det är direkt och därmed upplevs på plats eller om det är 
massmedialt och förmedlas via till exempel en tevesändning. Dessutom kan 
evenemang arrangeras en enstaka gång eller vara något som sker på 
regelbunden basis. Det är marknadsföring via evenemang som brukar 
benämnas event marketing. Detta bör dock inte sammanblandas med 
marknadsföring av evenemang som på svenska brukar betecknas 
evenemangsmarknadsföring.82 Vi väljer därför att genomgående använda 
det engelska uttrycket.  
 
I figur 12 nedan visas några olika begrepp som alla har benämnts event 
marketing i Sverige. På den horisontella axeln finns begreppsparet 
händelser och evenemang. Även här skiljer vi på om ändamålet med 
evenemanget är att bygga upp företagets image eller öka försäljningen, 
vilket visas på den vertikala axeln. 
 

                                           
82 Larson, 1997 s. 2 ff. 
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Figur 12: Kategoriseringsmodell för event marketing 
 

 
 

Källa: Behrer och Larsson, 1998 s. 107 
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annonspelare eller liknande som uppfattas som överraskande av 
förbipasserande. Dessa budskap kommuniceras ofta där många människor 
rör sig, exempelvis i kollektivtrafiken. 
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event marketing. I dessa evenemang är besökarna mer involverade och 
interaktionen har en mer framträdande roll. Denna form av event marketing 
är av inbjudande karaktär, det vill säga att kunden kommer till 
evenemanget just för evenemangets skull, inte direkt för att köpa något. 
Relationsskapande evenemang kan inte enbart användas för att stärka 
relationerna mellan företaget och kunderna utan även för att stärka 
relationerna mellan företaget och de anställda. Den sista kategorin i figuren 
kallas för trafikskapande event marketing och har som främsta mål att 
skapa trafik till en butik eller köpcentrum. Det används inte för att 
marknadsföra någon särskild produkt utan för att människor skall lockas in 
i butiken för att besöka evenemanget. Även här har evenemanget en 
inbjudande karaktär. Följden blir ofta att försäljningen ökar eftersom 
besökarna även ges möjlighet att köpa varor ur butikens sortiment. Detta är 
oftast också avsikten med evenemanget. 
 

6.3.2 Motiven bakom event marketing 
 
Varje enskilt företag och organisation har självfallet sina egna motiv till 
varför de använder event marketing. Företaget vill kanske nå en stor mängd 
människor genom en skräddarsydd masskommunikation, knyta samman 
personalen eller förstärka företagets image. Som framgår är företagens 
motiv att satsa på event marketing många och användningsområdena för 
marknadsföringsmetoden har ökat. Vi har dock valt att dela in motiven i 
följande tre huvudgrupper: 
 

•  Ekonomiska incitament. 
 
•  Nya krav på företagens marknadsföring. 
 
•  Ökad kunskap och erfarenhet av marknadsföring via evenemang. 

 
Det ekonomiska klimatet i samhället gör att företagen måste vara väldigt 
strikta och måna om sina marknadsföringsbudgetar. Kostnadsmedveten-
heten har därmed ökat och nästan alla kostnadsposter ifrågasätts. 
Traditionella marknadsföringsmedier är ett dyrt sätt för företagen att 
kommunicera med sin målgrupp. Detta gör att mycket talar för event 
marketing eftersom företagen genom att använda denna marknadsförings-
metod kan nå en stor publik med mindre resurser. 
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Marknadsföring fokuserar allt mer kring kunden och dennes behov. 
Eftersom kunderna hela tiden kommer med nya krav krävs det att företagen 
är lyhörda och förändrar sin marknadsföring. Kunderna vill idag 
exempelvis mötas av en mer värdeskapande reklam. Detta är en anledning 
till att marknadsföring via evenemang är en metod som visat sig möta 
kundernas nya krav på ett bra sätt. 
 
Samtidigt som användandet av event marketing ökar blir naturligtvis 
kunskapen och erfarenheterna större bland aktörerna. Allt fler böcker och 
rapporter författas om arbetet med marknadsföring via evenemang och 
detta gör att den dokumenterade erfarenheten sprider sig till fler människor. 
 

6.3.3 Event marketing i olika skepnader 
 
Ovanstående beskrivna huvudmotiv har betydelse för vilken typ av event 
marketing som skall användas. Ett företag kan antingen skapa ett eget 
evenemang eller så att säga välja att vara en del av ett redan existerande 
evenemang. Företaget kan vidare anordna evenemanget på sin egen arena, 
exempelvis den egna butiken, eller på någon annans arena. I följande figur 
tydliggörs de olika formerna av event marketing.  
 
Figur 13: Traditionell sponsring och event marketing 
 

 
 

Källa: Behrer och Larsson, 1998 s. 194 
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I fältet längst upp till vänster finns den traditionella sponsringen som 
brukar sägas vara en del av event marketing. Företaget delfinansierar ett 
redan existerande evenemang som utspelar sig på någon annans arena. Det 
kan till exempel vara ekonomiskt stöd av idrottstävlingar av olika slag. EM 
(1), som ligger högst upp till höger, används när företaget utnyttjar ett 
befintligt evenemang för att locka kunder till sin egen arena. Om ett 
köpcentrum anordnar ett evenemang och de olika företagen och butikerna 
inom centrumet samarbetar för att locka kunder, hamnar vi i denna 
kategori. När ett företag skapar ett eget evenemang på någon annans arena 
kan det kallas EM (2) och placerar sig längst nere till vänster i figuren. Ett 
exempel kan vara när ett bilföretag lanserar en ny bilmodell i en 
hotellanläggning samtidigt som journalister och biltestare får provköra 
bilen i dess omgivningar. Slutligen kan ett företag skapa sitt eget 
evenemang på sin egen arena, EM (3). Företaget delar inte evenemanget 
med någon annan och det blir mycket tydligt vem som står bakom 
evenemanget. Denna kategori, tillsammans med EM (2), är de kraftigaste 
formerna av marknadsföring och kan användas både som relationsskapande 
och trafikskapande event marketing. 
 
Ju närmare företaget kommer att skapa sitt eget evenemang på egen arena 
desto mer kontroll får det över arrangemanget. Detta kan illustreras med 
följande figur.  
 
Figur 14: Kontroll och risk beroende av aktivitetens karaktär 
 

 
 

Källa: Behrer och Larsson, 1998 s. 195 
 
Om evenemanget lyckas kan de positiva effekterna bli mycket stora. 
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att uppnå sina mål med evenemanget. Därför brukar detta kallas för ”den 
dubbla hävstångseffekten”. Det brukar jämföras med vad som inom 
tjänstemarknadsföringen brukar kallas ”sanningens ögonblick”. 
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”Ju längre tillbaka du kan se desto längre framåt ser du troligen.” 
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7 SVERIGES DETALJHANDEL 
 

etta kapitel inleds med ett antal definitioner på begrepp som 
används i uppsatsen. Vi anser att det är viktigt att läsaren vet 

vilken innebörd vi lägger i orden eftersom många av begreppen kan 
användas på skilda sätt i olika sammanhang. Därefter kommer en kort 
beskrivning av Sveriges och Östergötlands detaljhandel. Beskrivningen är 
främst inriktad på den egentliga detaljhandeln som är vårt 
undersökningsområde och innehåller en del statistik. Vidare presenterar vi 
några av de viktigaste organen inom detaljhandeln i Linköping och de 
personer som vi har intervjuat. Dessutom ges en historisk tillbakablick över 
externhandeln och centrumhandeln i Linköping. Där undersöker vi 
konkurrenssituationen mellan centrumhandeln och externhandeln ur olika 
perspektiv. Slutligen gör vi en jämförelse mellan Jönköping och Linköping. 
Dessa delar ger tillsammans en bild av situationen i den svenska 
detaljhandeln och behövs för att kunna ta till sig de följande avsnitten som 
är mer inriktade på marknadsföring. 
 

 

7.1 DEFINITIONER AV RELEVANTA BEGREPP 
 
Dessa definitioner är hämtade ur Arnberg, 2002, Svedström, 1999 och ur 
olika nummer av tidningen Supermarket. 
 
Butik = Inte dagligvaruhandel eller caféer. 
 
Butikshandel = Försäljning i permanent och stationär butiks- eller varu-
huslokal. 
 
Butiksyta = Summan av golvytan på samtliga våningsplan exklusive alla 
väggar, men inklusive trappor, rulltrappor, hissar etcetera. 
 
Centrum-/cityhandel = Detaljhandel i stadskärnan. 
 
Centrumvaruhus = Försäljningsställen med minst 1 500 kvadratmeter 
säljyta, har varuhussortiment men uppfyller inte kravet för stormarknader. 

D 
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Dagligvarubutik = Sammanfattande begrepp för livsmedelsbutiker med 
dagligvarusortiment samt livsmedelsavdelningar i stormarknader, centrum-
varuhus och bensinstationer. 
 
Detaljhandel = Försäljning av transportabla varor till privathushåll och 
privatpersoner utan att varans utseende och beskaffenhet nämnvärt 
förändras. Detaljhandel behöver dock inte innebära samma sak som 
återförsäljning. Till exempel ingår inte fastighetsförsäljning eftersom 
definitionen är begränsad till transportabla varor. 
 
Externhandel = Handel omfattande minst 2 000 kvadratmeter utanför 
etablerade stadsdels- eller tätortscentra och som inte kan klassas som 
bostadsorienterad handel. Stor andel bilkunder. Kan vara enstaka verk-
samhet som till exempel ett byggvaruhus eller ett köpcentrum. 
 
Externt köpcentrum = Samlad anläggning med många dagligvaru- och 
sällanköpsvarubutiker i externt läge, ofta kompletterade med bank, post och 
system. Kan vara stor byggnad (minst 10 000 kvadratmeter) eller 
samgrupperade enheter.  
 
Externt läge = Som externt läge räknas lokalisering utanför eller i utkanten 
av sammanhängande bostadsbebyggelse, även som på mark avsedd för 
industriändamål etcetera. 
 
Fackhandelsbutiker = Butiker där mindre än 50 procent av försäljningen 
utgörs av livsmedel och som ej är stormarknader eller varuhus. 
 
Stormarknader = Försäljningsställen med minst 2 500 kvadratmeter 
säljyta, externt läge och varuhussortiment där minst 20 procent av 
omsättningen utgörs av specialvaror, synonymer är externcentra med mera. 
 
Sällanköpsvaror = Konsumentvaror som till skillnad från dagligvaror 
inhandlas mer sällan. Huvudgrupperna av sällanköpsvaror är beklädnads-
varor, fritidsvaror och hemutrustning. 
 
Torg- och gatuhandel = Torgstånd samt ej stationär försäljning på gator 
och torg. 
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Upplevelsehandel = Ett handelskoncept som bygger på att kunden får vara 
med om något mindre vanligt vid besöket, vilket kan avse lokalernas 
utformning och/eller begivenheter av annat slag än varukonsumtion. 
 

7.2 VAD HANDLAR SVENSKEN?83 
 
Den privata konsumtionen i Sverige uppgick till 1 079,7 miljarder kronor 
år 2001. Detta inkluderar samtliga varor som såldes det året. För att kunna 
urskilja den egentliga detaljhandeln måste vissa varor räknas bort, som vin, 
sprit, bilar, hälso- och sjukvård, bränsle och el med mera. Den totala 
försäljningen av varor inom den egentliga detaljhandeln uppgår då till 
343,1 miljarder kronor. Som framgår av figur 15 utgör detta 32 procent av 
den totala handeln. I den siffran ingår dock även livsmedel med 13 procent, 
vilket är 135,6 miljarder. Det är de övriga 19 procenten som vi har valt att 
benämna den egentliga detaljhandeln och som vi koncentrerar oss på i vår 
undersökning. 
 
Figur 15: Den egentliga detaljhandeln 
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varor 
och 

tjänster 
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Varav 
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livsmedel

13% Egentlig 
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Källa: Arnberg, 2002 s. 6 

 
 
Den egentliga detaljhandelns andel av den totala handeln har minskat 
nästan varje år sedan 1980 utom 2001 då den steg marginellt. Förklaringar 
till detta kan vara att kostnaderna för sjukvård, dagisverksamhet och 
                                           
83 Arnberg, 2002 s. 2 ff. 
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boendekostnader har ökat, vilket har lett till att hushållen får mindre pengar 
över till konsumtion och detaljhandel. 
 
Den svenska detaljhandeln delas ofta upp efter olika huvudformer. Dessa 
huvudformer beräknas huvudsakligen efter ägarstrukturen. Huvudformerna 
är offentlig och icke offentlig detaljhandel. I den offentliga detaljhandeln 
äger staten minst 50 procent. I denna kategori ingår apotek, systembolag 
etcetera. I den icke offentliga detaljhandeln är ägaren någon annan än stat 
och kommun. I denna kategori ingår bilhandel, bränsle- och drivmedels-
handel och den egentliga detaljhandeln. Som tidigare nämnts är det den 
egentliga detaljhandeln som vi koncentrerar oss på i vår uppsats. 
  
Av den totala omsättningen inom den icke offentliga detaljhandeln på 
523,1 miljarder kronor står den egentliga detaljhandeln för närmare 60 
procent. Av 51 346 försäljningsställen tillhör 45 400 den egentliga 
detaljhandeln 2001, det är drygt 86 procent av den totala detaljhandelns 
försäljningsställen. Varje försäljningsställe inom den egentliga 
detaljhandeln omsätter i medeltal 7,5 miljoner kronor, vilket är den lägsta 
siffran av alla kategorier. Dessa siffror illustreras i följande figur.  
 
Figur 16: Huvudformernas omsättningsandel av detaljhandeln 
 

 Omsättning, 
miljarder kr. 
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Icke offentlig 
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523,1 90,9 51 346 97,5

 
Källa: Arnberg, 2002 s. 7 

 
Detaljhandeln kan också delas in i olika distributionsformer. Den i särklass 
vanligaste formen är butikshandel som står för nära 92 procent. 
Butikshandeln består i sin tur av stormarknader, centrumvaruhus, livs-
medelsbutiker och fackhandelsbutiker.  
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7.3 VAR HANDLAR SVENSKEN?84 
 
Det har varit en trend under flera år att handeln i Sverige har minskat och 
att det inte har gått lika mycket pengar till handeln som tidigare. Det har, 
enligt Rolf Bengtsson på Svensk Handel, berott på att människor har rest 
utomlands och handlat där i stället. Nu tror han att den utvecklingen är på 
väg att brytas. Människor reser inte lika mycket nu, bland annat på grund 
av en svagare krona och oron för vad som kommer att ske i världen. Detta 
kan innebära att handeln i Sverige kommer att öka. För en närmare 
presentation av intervjupersonerna och relevanta organisationer hänvisas 
till avsnitt 7.5.1 och 7.5.2. 
 
Den svenska externhandeln ses ofta som ett stort hot mot handeln i 
stadskärnorna. Rolf Bengtsson anser dock att detta hot inte är särskilt stort 
på lite större orter som exempelvis Linköping.  
 

”Det är bara naturligt med utveckling och att handeln stuvas om hela 
tiden.” 

 
Källa: Rolf Bengtsson, 2003-02-27 

 
Han för fram två villkor som måste vara uppfyllda för att handeln i centrum 
inte skall skadas av en externetablering. Det första är det som Rolf 
Bengtsson kallar det politiska villkoret. Politikerna måste vara beredda att 
bygga ut infrastrukturen i centrum så att det blir lättare för kunderna att ta 
sig dit med bil. Det blir därför viktigt att bygga vägar och tillräckligt med 
parkeringsplatser, både parkeringshus och öppna parkeringar. Dessutom 
måste det byggas gågator som leder in till centrum från parkeringarna för 
att tillgängligheten skall bli bättre. Det andra villkoret är att handlarna i 
centrum måste bli duktigare. Förr var det lättare att få kunder från mindre 
orter att komma in till en större stad för att handla. Nu kanske dessa tycker 
att det är smidigare att åka till ett externt köpcentrum i stället. Därför 
behövs mer samarbeten och mer pengar till gemensam marknadsföring för 
att locka kunderna till centrum. 
 
Det finns exempel där centrumhandeln har tagit skada av externa 
etableringar, bland annat på grund av att dessa villkor inte var uppfyllda. I 
                                           
84 Intervju med Rolf Bengtsson, Svensk Handel, 2003-02-27 
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Jönköping tappade handeln i centrum mycket av sin omsättning när 
köpcentrat A6 öppnade. Vi kommer att behandla situationen i Jönköping 
närmare under rubriken 7.6. 
 

7.4 VAD KÄNNETECKNAR HANDELN I 
ÖSTERGÖTLAND?  

 
En trend inom handeln är att den har koncentrerats till mer tätbefolkade 
områden i landet. Hur stark köpkraften är i en region bestäms till viss del 
av hur stor befolkningen är, hur stor deras inkomst är och hur pass benägna 
de är att konsumera detaljhandelsvaror. Befolkningsutvecklingen i 
Östergötland har varit något svagare än för resten av riket. De senaste tio 
åren har befolkningen i Östergötland ökat med 2,1 procent samtidigt som 
befolkningen i Sverige i genomsnitt har ökat med 3,4 procent. 
Utvecklingen är dock inte likartad i hela Östergötland utan det skiljer sig 
mellan de olika kommunerna. Allt fler människor flyttar till de större 
orterna, vilket också har präglat handeln. 85 
 
En av dessa orter är Linköping. Staden har även utsetts till årets 
tillväxtkommun 2003 bland annat för att staden har upplevt en kraftig 
befolkningsexpansion och sysselsättningsökning. De fick även priset för att 
det är en stad som är attraktiv både att bo och arbeta i.86 En annan faktor 
som har påverkat köpkraften i Östergötland är inkomstnivån. Denna har 
ökat något mindre än resten av landet. Trots att befolkningen och 
inkomsterna har ökat långsammare än resten av landet har ändock 
detaljhandeln i Östergötland ökat.87 
 
Köpkraften ger en uppfattning om vilka förutsättningar som gäller för 
handeln. Dock kan dåliga köpkraftssiffror kompenseras av bra 
handelsplatser och konkurrenskraftiga butiker. Eftersom det finns ett antal 
attraktiva handelsplatser i Östergötland och att det kommer folk från andra 
delar av landet och handlar här, har försäljningen av sällanköpsvaror ökat 
mer än i landet som helhet. Linköping är en av de kommuner som har haft 
den bästa omsättningsutvecklingen i regionen. Detta tack vare att en av 

                                           
85 Bergström och Wikström, 2001 s. 2 ff. 
86 Linköpings-Posten, 2003-03-26 
87 Bergström och Wikström, 2001 s. 2 ff. 
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regionens mest attraktiva handelsplatser, Tornbyområdet, finns i staden.88 
Totalt omsätter handeln i Linköping omkring sex miljarder kronor per år 
vilket motsvarar ungefär en miljon per anställd. Av denna summa utgör 
1,4-1,5 miljarder centrumhandelns andel.89 
 
Externa köpcentra kom relativt sent till Östergötland jämfört med övriga 
landet. En orsak till detta var att det fanns ett motstånd från flera kommun-
ers sida, vilket innebar att de inte ville ge tillstånd till att etablera någon 
större handelsplats utanför centrum. Det fanns planer på att bygga ett 
gemensamt köpcentrum i Norsholm för både Norrköping och Linköping i 
slutet av 1980-talet.  En anledning till att detta samhälle ansågs lämpligt var 
att det ligger mitt emellan de båda städerna. Intresset för detta förslag 
dämpades dock med tiden och respektive kommun fortsatte planeringen på 
varsitt håll.90  
 

7.5 LINKÖPINGS DETALJHANDEL 
 
Innan vi presenterar materialet från våra intervjuer vill vi göra läsaren 
bekant med de organisationer som är relevanta för detaljhandeln i 
Linköping. Därefter presenterar vi de personer som vi har intervjuat med 
vilkas hjälp vi har kunnat bygga upp största delen av empirin. 
 

7.5.1 Organisationer inom handeln i Linköping 
 
Cityföreningen i Linköping är en frivillig förening och är bland annat till 
för att försöka locka människor till centrum. Det finns liknande föreningar 
över hela landet. I föreningen får alla näringsidkare som har sin verksamhet 
innanför cityringen vara med och hjälpa till att stärka centrum som 
handelsområde. Inte bara butiker således, utan även till exempel caféer och 
banker.91  
 
Det finns inga kontrakt eller avtal som styr medlemmarna på något sätt, det 
skall vara det som föreningen kan åstadkomma som skall locka handlarna 
att vara med. Ett medlemskap kostar mellan 1 500 och 2 000 kronor om 
                                           
88 Bergström och Wikström, 2001 s. 2 ff. 
89 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
90 Ivehammar och Svensson, 1996 s. 3 ff. 
91 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
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året. Av potentiellt 300 näringsidkare i centrum har Cityföreningen cirka 
170-180 medlemmar idag. Räknas även fastighetsägarna in i antalet 
medlemmar uppgår antalet till cirka 200. Föreningen ordnar olika evene-
mang, sätter upp blomsterarrangemang och julbelysning med mera. 
Organisationen samarbetar även med olika lokala föreningar, som till 
exempel hundklubbar och ordnar ibland temadagar i centrum. De har även 
ett nära samarbete med galleriorna i staden där alla butiker kollektivt är 
medlemmar i Cityföreningen.92 
 
Citysamverkansgruppen bildades 1998 och består av representanter från 
Linköpings kommun, fastighetsägare och företrädare för handeln i centrum. 
Till skillnad från Cityföreningen är det alltså inte endast handlarna som är 
representerade i denna förening. Gruppen träffas och diskuterar frågor som 
rör Linköpings centrumhandel och hur de kan utveckla stadskärnan.93 Det 
är ett stort spann på de frågor som behandlas i Citysamverkansgruppen. 
Frågorna kan handla om allt från var Linköping kommer att vara om 15 år 
till var soptunnor skall placeras i centrum. De talar också mycket om hur 
tillgängligheten till centrum kan förbättras med vägar och parkeringsplatser 
och liknande, vilket kan vara svårt och är besvärliga frågor att lösa.94 Detta 
samarbete har pågått under flera år med positivt resultat. Arbetet utgår från 
en gemensam avsiktsförklaring om samverkan. Ledstjärnan är att 
”Linköping även i framtiden skall ha en av landets finaste, renaste och mest 
kompletta stadskärnor”.95  
 
Galleriagruppen består av Filbytergallerian, Gränden, Gyllen, Hennes & 
Mauritz och Åhléns. Denna grupp samarbetar bland annat med 
gemensamma öppettider, marknadsundersökningar och inom säkerhets-
området.96 
 
Näringslivskontoret skall fungera som Linköpings näringslivsport in i 
kommunen och biträda politikerna i näringslivskommittén. Dessutom skall 
de genom sin egen verksamhet och i samverkan med andra aktörer bidra till 
att kommunens näringsliv inklusive besöksnäring, turisms och landsbygd 

                                           
92 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
93 http://www.linkoping.se/naringsliv/projekt/, 2003-04-07 
94 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
95 Linköpings kommun, 2002 s. 8 
96 Intervju med Lars-Gunnar Lundberg, Gränden, 2003-03-14 
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fortsätter att utvecklas. Näringslivskontoret skall också arbeta aktivt med 
marknadsföring av Linköping som stad.97  
 
Svensk Handel Öst har hand om frågor som rör handeln i Östergötland 
och de tre Smålandslänen Jönköping, Kronoberg och Kalmar. Det är en 
juridisk organisation som arbetar med frågor som rör allmän juridik, löner 
och hyresavtal.98 Organisationen bildades när Svenska köpmannaför-
bunden, Handelns arbetsgivarorganisation (HAO) och Grossistförbundet 
slogs samman 1997. I Svensk Handel i Linköping ingår representanter från 
alla galleriorna i centrum, IKANO-huset, Skäggetorp centrum och Ek-
holmen centrum. Ordförandeskapet alterneras mellan de olika represen-
tanterna och ordföranden väljs för två år i taget.99 
 

7.5.2 Presentation av intervjupersonerna 
 
Rolf Bengtsson är regionchef för organisationen Svensk Handel Öst. Han 
arbetar framförallt med utvecklingsfrågor inom handeln i regionen och är 
även representant i olika handelsutredningar gällande handeln i Sverige. 
 
Fredrik Björk är anställd på Cityföreningen i Linköping. Hans uppgifter 
är främst att se hur Cityföreningen skall arbeta i framtiden och försöka ta 
fram en långsiktig verksamhetsplan. Han sköter även kontakterna med 
politiker och tjänstemän. 
 
Ulla Danell har tidigare varit verkställande direktör för Cityföreningen i 
Linköping. Hon var föreningens första heltidsanställda och arbetade inom 
föreningen fram till sista maj 2000. Sedan ett år tillbaka arbetar hon som 
intendent på Ekholmen centrum. Hennes roll är bland annat att sköta 
centrumets gemensamma marknadsföring. 
 
Marianne Lindh är centrumledare på Filbytergallerian. Hon är anställd av 
Filbytergallerians fastighetsägare Bygg Vesta. Hennes huvudsakliga upp-
gifter är att samordna och föra Filbytergallerian framåt vad gäller bland 
annat marknadsföring, aktiviteter, samverkan mellan befintliga butiker i 
gallerian samt med övriga butiker i centrum. Dessutom har hon till uppgift 

                                           
97 http://www.linkoping.se/naringsliv/verksamhetsplan2001/, 2003-04-07 
98 Intervju med Rolf Bengtsson, Svensk Handel, 2003-02-27 
99 Intervju med Ulla Danell, Ekholmen centrum, 2003-03-20 
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att sköta det inre och yttre underhållet av gallerian samt att skapa en 
attraktiv miljö och lönsamhet för de näringsidkare som finns i gallerian. 
 
Lars-Gunnar ”Krobbe” Lundberg är centrumledare på gallerian Grän-
den. Han driver ett eget konsultföretag och arbetar för tre olika gallerior. 
Dessa är utöver Gränden en galleria i Motala och en i Katrineholm. Fyra 
dagar i veckan arbetar han i Gränden som konsult på uppdrag av gallerians 
fastighetsägare. Lars-Gunnar Lundbergs uppgift som centrumledare är att 
samordna alla aktiviteter i gallerian och försöka få handlarna att hålla sams. 
Dessutom skall han se till att alla företag i Gränden drar åt samma håll. 
 
Cecilia Mårtensson är varuhuschef på Åhléns i Linköping. Hon har arbetat 
som varuhuschef i ungefär ett år. 
 
Margareta Paulsson äger butiken Ordning & Reda i Gyllen och är 
ordförande i gallerians företagarförening. Hon fungerar som en 
sammanhållande länk på Gyllen och ser till att såväl budgetar som 
tidsplaner hålls. 
 
Sten-Åke Petersson har arbetat inom det kommunala både i Jönköping och 
i Linköping. I Jönköping arbetade han med ett antal olika uppgifter som var 
av stor betydelse både för etableringen av det externa köpcentrat A6 och 
för centrumhandeln. Han var projektsamordnare på kommunalrådskansliet i 
Jönköping och arbetade bland annat med att finna en ny användning av 
regementsområdet och planläggningen av A6. Sten-Åke Petersson slutade 
arbeta på Linköpings kommun för fyra år sedan och idag arbetar han på 
JEGO Konsult AB. Han arbetar till exempel med frågor som regional-, 
områdes- och fastighetsutveckling. 
 
Pälle Strångert är anställd på Cityföreningen i Linköping. Han arbetar 
främst med tillstånd och evenemang av olika slag i stadens centrum. 
 
Per Widman är näringslivssekreterare på Näringslivskontoret som är en 
avdelning inom Linköpings kommun. Hans främsta uppgift är att arbeta 
med etableringsärenden för att stödja, utveckla, och stimulera näringslivet i 
kommunen. Näringslivskontoret har idag en budget på cirka 25 miljoner 
kronor och för dessa pengar köper de tjänster av olika slag. 
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7.5.3 Externhandeln i Linköping 
 
Som vi har nämnt fortsatte Linköping och Norrköping planera för sina egna 
externa köpcentra. För Linköpings del kom industriområdet Mörtlösa, 
beläget i stadens östra utkanter, under våren 1991 att bli det mest 
intressanta förslaget. Ulla Danell, som vid denna tidpunkt arbetade på 
Cityföreningen, anser dock inte att Mörtlösa hade varit något hot mot 
Linköping centrumhandlare. Det fanns vid denna tidpunkt en stor rädsla 
bland handlarna. Enligt Ulla Danell var det främst media i Linköping som 
framkallade en hotbild.100 Parallellt med detta förslag planerades även ett 
stort externt centrum på Tornby en bit ifrån IKEA i Linköpings norra 
utkanter. Tillsammans skulle dessa nyetableringar utgöra de största i sitt 
slag i Sverige utanför storstadsregionerna. Detta väckte högljudda protester 
bland företrädarna för den redan existerande handeln. Motståndarna 
menade att det inte fanns ett underlag i regionen för en sådan enorm 
satsning och om projekten fick fortskrida som planerat skulle handeln i 
centrum drabbas väldigt hårt. Så småningom försköt kommunen förslaget 
gällande Mörtlösa samtidigt som Tornby-projektet fick bantas en aning. 
Kort därefter presenterade IKEA ett förslag om att bygga ut sin egen 
fastighet samt uppföra ytterligare en byggnad i anslutning till denna där 
olika näringsidkare skulle få hyra butiksyta. Kommunen blev allt mer 
positivt inställd till externa stormarknader i takt med att sådana uppfördes i 
ett flertal städer i landet. 101 
 
IKEA fick till slut tillåtelse att bygga ett köpcentrum i anslutning till sitt 
varuhus i Tornby via sitt fastighetsbolag IKANO. Beslutsprocessen gick 
snabbt och planerna sattes i verket i början av 1993. IKEA-huset invigdes i 
mars 1994 och hade då ett flertal större butikskedjor som hyresgäster.  
Några månader tidigare hade även ICA-Maxi och Robin Hood etablerat sig 
i samma område. Detta innebar att detaljhandeln Linköping hade fått nästan 
40 000 kvadratmeter säljyta utöver den redan existerande handeln. Även 
andra butiker etablerade sig i nära anslutning till dessa.102 
 
Tornby omsätter i dagsläget ungefär tre miljarder kronor årligen. Detta kan 
jämföras med Kungens kurva strax söder om Stockholm som omsätter 

                                           
100 Intervju med Ulla Danell, Ekholmen centrum, 2003-03-20 
101 Ivehammar och Svensson, 1996 s. 3 ff. 
102 Ibid 
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cirka tre och en halv miljard. Detta innebär att Tornby snart är i kapp detta 
stora köpcentrum. Något som den stora tillströmningen av kunder till 
Tornby dock har fört med sig är att trafiksituationen har blivit ett problem. 
Därför har kommunen planer på att bygga ett antal nya rondeller och vägar 
för att undvika trafikstockningar.103 
 
Utvecklingen i Tornby har till skillnad från exempelvis Jönköping kommit 
smygande under 1980- och 1990-talen. Idag utvecklas Tornby konstant och 
nya företag etablerar sig där hela tiden. IKEA, som är en aktör i Tornby, 
planerar också att ytterligare utveckla sin nuvarande fastighet. Denna 
fastighet har dock begränsade utbyggnadsmöjligheter eftersom en 
expansion skulle innebära att parkeringsplatser skulle försvinna. IKEA 
planerar därför att uppföra ett nytt hämtlager där kunderna får komma och 
hämta sina köpta varor. Per Widman på Näringslivskontoret säger att det 
även finns planer hos kommunen att ge tillstånd att ytterligare utöka 
handeln i Tornby. Denna handel skulle då bedrivas vid E4:an mellan den 
östra och norra infarten. Det skulle dock inte röra sig om samma typ av 
detaljhandel som dominerar i Tornby idag, utan mer om exempelvis 
bilhandel av samma slag som finns i storstadsregionernas utkanter.104 
 
Kommunen har under våren 2003 genomfört en stor undersökning av 
handeln i Linköping. Den behandlar frågor som huruvida nya stora 
etableringar skall tillåtas i Tornby, om och var ett nytt stort köpcentrum 
skall byggas, om det skall byggas ett stort köpcentrum eller flera mindre 
och så vidare. Inom ramen för nämnda undersökning har kommunen tittat 
på hur stor befolkningstillväxten kommer att vara i framtiden, hur beroende 
människor kommer att vara av bil och miljöfrågor av olika slag. Liknande 
undersökningar görs alltid innan ett beslut kan tas. Per Widman menar att: 
 

”Det inte är bra att tillåta alltför många butiker och köpcentra i en stad så 
att kundunderlaget inte räcker till för alla. Kommunen försöker dock inte se 
längre än 15 år framåt i tiden eftersom det inte är mänskligt.”  

 
Källa: Per Widman, 2003-03-03 

 
Sedan är det upp till kommunpolitikerna att utifrån vad som framkommer i 
undersökningarna fatta sina beslut om hur handeln i Linköping skall se ut. 

                                           
103 Intervju med Per Widman, Linköpings kommun, 2003-03-03 
104 Ibid 
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Dessutom framhäver Per Widman att kommunen har planmonopol på allo-
keringen av mark, vilket ger dem en viss makt att bestämma var 
exempelvis olika köpcentra skall byggas.105 
 

7.5.4 Centrumhandeln i Linköping 
 
Pälle Strångert och Fredrik Björk anser att alla har insett vikten av levande 
stadskärnor och att de är viktiga för att locka människor till städer som 
Linköping. De ser det som en stor styrka att Linköping är en så trevlig 
stad.106  De väljer att uttrycka det som att: 
 

”Centrum är viktigt för stadens själ. Det finns en bra externhandel, men det 
är centrum som brukar visas upp för vänner och bekanta och inte Tornby. 
Dit åker folk endast för att storhandla. Det är en helt annan typ av handel 
som bedrivs där.” 

 
Källa: Pälle Strångert och Fredrik Björk, 2003-03-12 

 
Ungefär vid samma tid som IKANO-huset byggdes etablerades gallerian 
Gränden i centrala Linköping. De andra galleriorna, Gyllen och Filbyter, 
genomgick också en viss förnyelse. Trots att Tornby lockar till sig så 
mycket folk och har så pass hög omsättning har centrum klarat 
konkurrensen relativt bra och tillväxten har varit god. Det är endast två år 
som har varit förlustår annars har centrum totalt sett gått med vinst, något 
som Rolf Bengtsson tycker är bra med tanke på hur mycket pengar som 
ändå går till Tornby varje år.107  
 
Eftersom handeln i centrum har ökat på senare år menar Per Widman att 
handlarna i centrum generellt sett inte känner sig hotade av Tornby. Ett 
tecken på att centrum är relativt välmående är att hyrorna har stigit kraftigt 
på senare år. Idag är det Stockholmspriser på lokaler i de så kallade ”A-
lägena” mitt i centrum. Handlarna kan få betala cirka 3 000-4 500 kronor 
per kvadratmeter butiksyta. De höga hyrorna har bland annat fått till följd 
att det inte finns så många restauranger på gågatan och runt torgen.108 
 

                                           
105 Intervju med Per Widman, Linköpings kommun, 2003-03-03 
106 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
107 Intervju med Rolf Bengtsson, Svensk Handel, 2003-02-27 
108 Intervju med Per Widman, Linköpings kommun, 2003-03-03 
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Något som har förändrats i centrum sedan etableringen i Tornby startade är 
branschsammansättningen. Tidigare fanns det fler livsmedelsbutiker och 
mer fackhandel som järnaffärer och färghandlare och så vidare. Numera har 
centrum nischat sig mer mot lättare sällanköpsvaror som kläder och skor. 
Rolf Bengtsson säger att denna förändring har kostat mycket för 
fastighetsägarna, både i form av arbete och pengar.109 I och med detta 
kompletterar de båda områdena varandra på ett bra sätt. Det finns också en 
önskan från kommunens sida att båda ställena ska leva eftersom det skapar 
arbetstillfällen. Per Widman anser dock inte att kommunen behöver hjälpa 
till i särskilt hög utsträckning när det gäller vilken typ av handel som skall 
bedrivas i respektive område.110  
 

”Marknaden själv kan bäst avgöra vilka butiker som skall finnas var och 
vilka som eventuellt skall slås ut. Det finns en balans mellan Tornby och 
centrum idag eftersom många av kedjorna har butiker på båda ställena.” 

 
Källa: Per Widman, 2003-03-03 

 
Rolf Bengtsson tycker att centrum har varit duktiga på att förnya sig, men 
att handeln planat ut något de senaste två till tre åren. Det är svårt att 
åstadkomma ständig förnyelse och dessutom förekommer alltid 
svängningar i handeln. Därför tror han att centrumhandeln i Linköping 
kommer att öka igen inom några år. Rolf Bengtsson är dock tveksam till 
om ökningen kommer att ske på Norrköpings bekostnad, trots att de har 
tagit handel från Linköping de senaste åren. Han tror i stället att handeln i 
de mindre kommunerna i regionen kommer att minska.111 
 

7.5.5 Kommunens roll för centrumhandeln i Linköping112 
 
Det ställs krav på kommunen från många olika håll. Bland annat har 
kommunen huvudansvaret för att planera och bygga vägar och parkerings-
platser för att tillgängligheten till bland annat handeln skall bli bättre. För 
tillfället så planeras till exempel ett nytt parkeringshus på Eddan som ligger 
mitt i centrum för att tillgången på parkeringsplatser skall öka. Kommunen 
håller även på att förtäta staden genom att bygga nya lägenheter. 

                                           
109 Intervju med Rolf Bengtsson, Svensk Handel, 2003-02-27 
110 Intervju med Per Widman, Linköpings kommun, 2003-03-03 
111 Intervju med Rolf Bengtsson, Svensk Handel, 2003-02-27 
112 Intervju med Per Widman, Linköpings kommun, 2003-03-03 
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Inflyttningen till innerstaden är stor och kontor blir lägenheter. Bostads-
bebyggelse vid Stångån drar fler människor till centrum, enligt Per 
Widman. 
 
Vad gäller Linköpings centrum är kommunen lyhörd för de synpunkter och 
åsikter butiksägare och andra företrädare för handeln för fram. Kommunen 
vill att ett besök i centrum skall kännas som en upplevelse. Centrum kan till 
exempel konkurrera med torghandeln, galleriorna och uteserveringar. 
Bland annat har en restauranggata byggts som ett led i att göra ”stadsrum-
men”, som Per Widman uttrycker sig, behagliga och lockande. För ett antal 
år sedan investerade även kommunen pengar för att rusta upp Stora torget i 
centrala Linköping. Projektet var ett samarbete mellan kommunen, 
centrumhandeln och fastighetsägarna. Torget fick bland annat en ny 
beläggning. Detta var en följd av att centrum spred ut sig längre och längre 
från Stora torget ner mot Stångån. Det ansågs viktigt att handeln var kvar 
även längre upp och att området kring torget inte dog ut. 
 
Något som Per Widman tror kommer att vara positivt för handeln i centrum 
är att det skall byggas en helt ny sportarena som kommer att heta Cloetta 
Center. Anläggningen skall stå klar sommaren 2004 och kommer att bli en 
av Sveriges finaste i sitt slag. Förutom olika sportevenemang kommer även 
annan underhållning att anordnas i byggnaden.113 Den nya arenan kommer 
att rikta sig till omkring 400 000 människor, vilket är hela befolkningen i 
Östergötland. Om Cloetta Center skall bli fullsatt måste cirka 3 000 
biljetter säljas utanför Linköping. Per Widman tror att dessa besökare 
kommer att vilja handla i centrum snarare än ute i Tornby. Detta 
kombinerat med ytterligare satsningar på kommunikation och nya 
parkeringsplatser upplevs som mycket positivt för centrumhandeln. 
 
Kommunen har ett nära samarbete med fastighetsägarna i centrum. I 
Linköping finns det ett flertal olika fastighetsägare i centrum, något som 
Per Widman ser som en stor fördel. Detta har gett staden en möjlighet att 
sprida ut handeln över ett större område. I till exempel Norrköping finns 
det endast två större fastighetsägare, vilket är en anledning till att handeln 
där har koncentrerats till tre byggnader som sitter ihop.  
 

                                           
113 Linköpings-Posten, 2003-03-26 
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I dagsläget ser inte Per Widman några stora problem för handeln i 
Linköping totalt sett. Näringslivskontoret arbetar inte med några 
alarmerande frågor, vilket är ett tecken på att allt fungerar ganska bra. 
 

7.5.6 Ser Cityföreningen Tornby som ett hot mot 
centrumhandeln? 

 
Enligt Ulla Danell är det viktigt att alla parter i Linköping samarbetar för 
att få människor att resa till staden. När kunderna väl har kommit till 
Linköping är alla de olika butikernas attraktionskraft det som avgör var 
kunderna bestämmer sig för att handla och vad de besöker för mål. Det är i 
detta skede som konkurrenskraften kommer in i bilden.114 
 
Innan Tornby etablerades reste de boende i Linköping ofta till andra 
kommuner för att handla. Linköping som stad låg långt ner på listorna vad 
gäller att behålla köpkraften i sin egen kommun. När sedan Tornby 
byggdes upp medförde det att kunderna valde att stanna i Linköping. Ulla 
Danell har aldrig uppfattat Tornby som något hot mot handeln i Linköpings 
centrum utan snarare som ett komplement.  
 

”Min uppfattning är att nyetableringar är konkurrensbefrämjande. Det är 
aldrig bra att bygga upp hotbilder. Den bild som media beskrev med tomma 
lokaler och gråpapper för fönstren i centrum blev aldrig sanning.”  

 
Källa: Ulla Danell, 2003-03-20 

 
Centrumhandeln har klarat sig bra, men däremot har de mindre grann-
kommunerna som till exempel Mjölby, Motala och Vadstena haft det 
svårare och även de har fått göra en del för att återställa balansen. IKANO-
huset tillsammans med Domkyrkan och Gamla Linköping är kommunens 
främsta turistmål. Enligt Ulla Danell är turism idag starkt sammankopplad 
med handel. Människor åker oftast inte enbart på utflykt utan i samband 
med denna handlar de.115 
 
Enligt Ulla Danell kommer det alltid att ske förändringar i handeln som till 
exempel att huvudstråken i centrum förflyttas. De misstag som gjordes i 

                                           
114 Intervju med Ulla Danell, Ekholmen centrum, 2003-03-20 
115 Ibid 
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Jönköping och som ledde till att centrumhandeln tappade enormt mycket 
när A6 etablerades gjordes aldrig i Linköping. Det som hände i Linköping 
var dock att flera av handlarna i centrum valde att även etablera sig i 
Tornby. Numera finns dock flera av dessa handlare återigen enbart i 
centrum. Det finns dock självklart även butiker som har dubbeletableringar 
med butiker på båda ställena som exempelvis MQ, Duka och Hemtex.116 
 
Enligt Ulla Danell rör det sig om ungefär samma typer av företag som 
etablerar sig i externetableringar som Tornby och i centrum. Hon anser att 
det hade varit bättre om det skedde fler nya etableringar som till exempel 
spanska Zara. Dessa butiker etablerar sig alltid först i någon av Sveriges 
storstäder Stockholm, Malmö eller Göteborg. Sedan tar det ett antal år 
innan de etablerar sig i Linköping. Linköping har dock fått en del 
nyetableringar som exempelvis Stefanel i Filbytergallerian.117 
 
Inte heller Pälle Strångert och Fredrik Björk, som arbetar på Cityföreningen 
idag, ser Tornby som en direkt konkurrent till centrumhandeln i Linköping. 
De tycker inte att de spelar på samma plan utan anser precis som Ulla 
Danell att Tornby mer är ett komplement. Naturligtvis tycker de att det är 
viktigt att handlarna i centrum är välmående och går med vinst och 
Cityföreningen jobbar för att centrum skall se trevlig ut, att tillgängligheten 
är bra och att det finns en bra mix av butiker. Samtidigt säger de också att 
det är viktigt att ha en externhandel som fungerar. Genom att ha ett 
regionalt perspektiv kan de se att Linköpings centrumhandel konkurrerar 
mer med andra stadskärnor som Norrköping, Jönköping och Stockholm än 
med externa etableringar i närheten. Därför är det viktigt att alla arbetar för 
att människor kommer till Linköping som stad i stället för att åka någon 
annanstans och handla. Detta är en anledning till varför Cityföreningen har 
börjat samarbeta med handlarna i Tornby.118  
 

7.5.7 Ser centrumhandlarna Tornby som ett hot? 
 
Margareta Paulsson på Gyllen ser Tornby som en konkurrent till centrum 
till exempel vad gäller öppettider, men samtidigt anser hon att Tornby är ett 
komplement vad gäller utbud. Hon tror att kunder som kommer utifrån ofta 

                                           
116 Intervju med Ulla Danell, Ekholmen centrum, 2003-03-20 
117 Ibid 
118 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
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åker både till Linköpings centrum och till Tornby. Detta tror hon inte är 
något problem eftersom det är två helt olika parter. Skillnaderna ligger 
bland annat i att tillgängligheten är bättre i Tornby, men att centrum är en 
trevligare och roligare plats.119 Margareta Paulsson menar att: 
 

” De båda områdena kan ses som kommunicerande kärl som står för olika 
värden. När kunderna väl lockats till Linköping konkurrerar naturligtvis 
alla butikerna med varandra. Varje butik får då använda sitt utbud och sin 
service för att attrahera kunder.” 

 
Källa: Margareta Paulsson, 2003-03-13 

 
Inte heller Lars-Gunnar Lundberg på Gränden anser att det råder så stor 
konkurrens mellan Linköpings centrum och Tornby120. 
 

”Det är inte samma typ av människor som besöker områdena. Det är mest 
tillresande utifrån som besöker Tornby. Ladorna på gärdena är ganska 
fantasilösa. De har egentligen en enda uppgift som är att förse kunderna 
med varor och tjänster.”  

 
Källa: Lars-Gunnar Lundberg, 2003-03-14 

 
Lars-Gunnar Lundberg ser Tornby som en konkurrent till Gränden, men 
samtidigt som en resurs, magnet och dragare till centrum. Tornby hjälper 
till att locka människor utifrån till Linköpings kommun.121  
 
Marianne Lindh delar den syn som företrädarna för de övriga galleriorna 
har och ser inte alls Tornby som någon direkt konkurrent till centrum122.  
 

”Filbytergallerian och IKANO-huset är väldigt annorlunda. De vänder sig 
till helt olika kundsegment”.  

 
Källa: Marianne Lindh, 2003-03-18 

 
Filbytergallerian satsar mycket på att skapa upplevelser för sina kunder och 
en harmonisk miljö där människor kan få lugn och ro. Gallerian använder 
sig inte av stora jippon utan har ett koncept som bygger på personlig 

                                           
119 Intervju med Margareta Paulsson, Gyllen, 2003-03-13 
120 Intervju med Lars-Gunnar Lundberg, Gränden, 2003-03-14 
121 Ibid 
122 Intervju med Marianne Lindh, Filbytergallerian, 2003-03-18 
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service. Eftersom Filbyter riktar sig till människor i det övre prissegmentet 
och dessutom har många återkommande kunder arbetar de mycket med att 
skapa en kommunikation mellan butikerna och kunderna. Detta är också ett 
vanligt sätt för denna typ av butiker att arbeta på. Tornby skiljer sig 
markant i detta avseende. De säljer förhållandevis billiga produkter och 
satsar i stället på att det skall vara enkelt och tidsbesparande för kunderna 
att handla. Detta gör att Marianne Lindh ser Tornby som ett komplement 
snarare än en konkurrent till gallerian. Filbytergallerian samarbetar inte 
med Tornby på något sätt. De flesta butikerna i gallerian är dock med i 
Cityföreningen och mellan denna och IKANO-huset finns planer på att 
starta ett gränsöverskridande samarbete. Om det skulle ske är det enligt 
Marianne Lindh naturligtvis något som Filbyter står bakom.123 
 
Cecilia Mårtensson på Åhléns instämmer med de övriga och menar att 
Linköping som stad är tillräckligt stort att det finns handelsutrymme för 
såväl centrumhandel som externhandel. De två områdena skall inte ta 
människor från varandra utan i stället locka kunder från till exempel 
Norrköping, Västervik och Mjölby. Även om hon inte ser Tornby som 
någon direkt konkurrent till Åhléns anser hon att det råder en viss 
konkurrenssituation mellan Tornby och centrum.124 Cecilia Mårtensson 
påpekar dock att: 
 

”City består av detaljhandel och att människor shoppar i centrum och 
handlar i Tornby.  Det rör sig ofta om två helt olika typer av kundgrupper.” 

 
Källa: Cecilia Mårtensson, 2003-04-01 

 
Cecilia Mårtensson anser inte att centrumhandeln i Linköping har 
förändrats speciellt mycket sedan Tornby etablerades. Det som har skett är 
en ökning av antalet aktiviteter, fester och utökade öppettider vid speciella 
tillfällen. Hon tillägger dock att hon har svårt att ha en uppfattning om detta 
eftersom hon endast arbetat under en så kort period i Linköping.125 
 
Ett av Tornbyområdets konkurrensmedel är de generösa öppettider som de 
har. Enligt Cecilia Mårtensson diskuteras det dock bland handlarna i 
centrum om de skall förlänga sina öppettider och satsa på söndagsöppet och 

                                           
123 Intervju med Marianne Lindh, Filbytergallerian, 2003-03-18 
124 Intervju med Cecilia Mårtensson, Åhléns, 2003-04-01 
125 Ibid 
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på så sätt öka sin konkurrenskraft mot Tornby. Detta kan dock vara svårt 
för vissa av de mindre handlarna i centrum som ofta enbart har en anställd. 
En annan skillnad mellan centrumhandeln och Tornby är att företagen i 
Tornby ofta kan köpa in större volymer och att de har lägre hyror. Detta 
resulterar i att de ofta kan hålla lägre priser än handlarna i centrum. Det 
som centrum i stället kan konkurrera med är till exempel service, 
evenemang, happenings och att förmedla känslor.126  
 

7.6 LINKÖPING ÄR INTE ENSAM 
 
Linköping är inte den enda staden i Sverige där centrumhandeln har 
påverkats av nya externetableringar. Det finns exempel på städer där 
handeln i centrum i det närmaste har dött ut på grund av hårdnande 
konkurrens och svikande kunder. Ett tydligt exempel på detta är vad som 
hände i Jönköping när externcentrat A6 etablerades127. 
 

7.6.1 Köpcentrat A6 etablering i Jönköping128 
 
Sten-Åke Petersson arbetade mycket för centrumhandeln i Jönköping och 
han ledde bland annat arbetet med att utforma ett omvandlingsprogram för 
hur centrumhandeln skulle ta tillbaka de andelar de skulle komma att tappa 
vid A6 etablering.  
 
Handlarna i Jönköpings centrum var innan A6 etablerades välmående och 
de behövde inte anstränga sig eftersom det inte rådde så stor konkurrens 
mellan fackhandelskedjorna. Politikerna var öppna med att de ansåg att 
centrumhandeln behövde utvecklas och de tyckte inte att centrumhandlarna 
hade något att beklaga sig över. Denna tydlighet gjorde enligt Sten-Åke 
Petersson att arbetet med såväl A6 som centrum underlättades. 
 
Sten-Åke Petersson säger att visionen redan på den tiden var att göra 
Jönköping till en viktig handelsstad och att göra staden till en mötesplats 
igen som den en gång hade varit. Politikerna i Jönköping såg inte 
externhandeln som ”något fult” som många andra kommuner gjorde. De 

                                           
126 Intervju med Cecilia Mårtensson, Åhléns, 2003-04-01 
127 Intervju med Sten-Åke Petersson, konsult, 2003-04-02 
128 Ibid 



 
DEL IV – EMPIRI 

87 

ansåg i stället att A6 kunde bli en tillgång för staden. Naturligtvis insåg de 
att det skulle uppstå vissa negativa effekter för centrum också. De ansåg 
dock att centrum hade sin roll och sina möjligheter och att handeln måste 
utvecklas på grundval av dessa. Det är inte meningen att centrum skall 
försöka efterlikna de externa etableringarnas priser och överlägsna logistik 
utan de skall satsa mer på upplevelser, service och kvalitet. En fördel som 
politikerna såg var den sysselsättningsökning som A6 skulle innebära. 
Detta resonemang som fördes av politikerna var naturligtvis inte något som 
delades av alla centrumhandlare. Hela året innan A6 öppnades rådde det 
hårda ordväxlingar mellan centrumhandlarna och kommunen, men när 
handlarna väl kände att kommunen lyssnade så började de förstå varandras 
situation bättre. 
 
Kommunen lade fram fler idéer på hur Jönköping skulle marknadsföra sig 
som stad i samband med att A6 etablerades. Det rörde sig bland annat om 
att öka tillgängligheten, skapa en ren och trevlig miljö och en stad med ett 
bra butiksutbud. Efter fem års diskussion och planering blev bussgatan inne 
i centrum i stället en gågata. Många handlare var i början skeptiska till 
detta. 
 
Fastighetsägarna spelade en viktig roll vid A6 etablering. De började tidigt 
samarbeta och arbeta för att inte centrum skulle utarmas och hyresnivåerna 
sjunka. Stora summor pengar satsades och på så sätt växte det fram ett 
samarbete. Detta var enligt Sten-Åke Petersson en stor fördel eftersom tio 
fastighetsägare lättare kan få fram lika mycket pengar som 100 handlare 
tillsammans. Det kommer av att fastighetsägarna har ett större kapital att 
röra sig med än handlarna och att de ser det som en investering för 
framtiden. Sten-Åke Petersson anser att:  
 

”Den gemensamma yttre fienden enade gruppen handlare i centrum så att 
de slöt sig samman och började arbeta och marknadsföra sig tillsammans.” 

 
Källa: Sten-Åke Pettersson, 2003-04-02 

 
Det fanns alltså såväl positiva som negativa effekter med etableringen av 
A6 i Jönköping. 
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7.6.2 Externhandelns påverkan på centrumhandeln 
 
A6 projektet inleddes mellan åren 1983 och 1984 och externcentrat 
öppnades den andra april 1987. Ursprungstanken var att de skulle öppna 
den första april samma år, men de ville inte ta risken att hela projektet 
skulle uppfattas som ett aprilskämt. Köpcentrumet hade vid starten en 
butiksyta på cirka 50 000-60 000 kvadratmeter och innehöll vid öppnandet 
bland annat två stormarknader, OBS och B&W. A6 kom även att innehålla 
fackhandelsbutiker med ett klädutbud som liknande det som fanns inne i 
centrum och det var tidigare väldigt ovanligt i denna typ av städer. Tidigare 
hade det främst varit dagligvaruhandel som etablerat sig utanför 
stadskärnan.129 
 
Naturligtvis påverkade A6 öppnande Jönköpings centrumhandel. Det rådde 
bland annat en stor nyfikenhet kring det nya köpcentrat som lockade 
kunder. Detta ledde till en stor omsvängning av såväl daglig- och 
specialvaruhandeln. Många butiker flyttade ut till A6 direkt när det var 
färdigbyggt, vilket fick till följd att centrumhandeln nästan dog ut130. Det 
första ett och ett halvt till två åren tappade handlarna i centrum i snitt 15-20 
procent. Detta var väldigt allvarligt eftersom det ofta är de sista procenten 
som handlarna lever på. Naturligtvis fanns det variationer mellan olika 
branscher på hur mycket de tappade, men snabbast och mest tappade 
dagligvaruhandeln. Anledningen till att centrumhandlarna tappade är enligt 
Sten-Åke Petersson att det totala konsumtionsunderlaget var begränsat. 
Totalt sett ökade dock handelns omsättning i Jönköping i och med 
etableringen av A6.131 
 
Jönköpings centrum fortsatte att tappa andelar in i början av 1990-talet, 
men därefter har utvecklingen varit gynnsam för centrum. Det sker ett 
inflöde från andra kommuner och detta gör att det totala konsumtions-
underlaget har ökat. A6 har också byggts ut och fått ytterligare 18 
fackhandelsbutiker och de siktar på att bli Skandinaviens bästa centrum i 
sin storleksordning. Sten-Åke Petersson anser att centrum måste utveckla 
sig med ny butiksyta och fler upplevelser. Det finns i dagsläget planer på 
att bygga ut Jönköpings stadskärna med 10 000-15 000 kvadratmeter för 

                                           
129 Intervju med Sten-Åke Petersson, konsult, 2003-04-02 
130 Intervju med Per Widman, Linköpings kommun, 2003-03-03 
131 Intervju med Sten-Åke Petersson, konsult, 2003-04-02 



 
DEL IV – EMPIRI 

89 

butiker och dessutom kontor och bostäder. Detta är enligt Sten-Åke 
Petersson något som behövs för att det skall bli en bra balans mellan A6 
och centrum.132 
 

7.6.3 Linköpings externhandel133 
 
Sett ur det kommunala perspektivet så förändras villigheten bland 
politikerna att bygga ut handeln över tiden. När Tornby etablerades fanns 
det bland politikerna i Linköping en avog inställning till externa 
etableringar. Detta är enligt Sten-Åke Petersson en av de största 
skillnaderna mellan Linköping och Jönköping. Han menar dessutom att det 
är viktigt att alltid ha en detaljplan vid en utbyggnad. När Tornby 
etablerades dimensionerades aldrig området till den storleken det har idag. 
Detta är en anledning till att trafiksituationen ser ut som den gör. Under 
1990-talet förändrades politikernas inställning och de ansåg att handeln 
själv skulle hantera utbyggnad och konkurrens och att detta inte var något 
som de skulle sätta stopp för. Idag är kommunen medveten om att handeln 
är en stor näring och att Tornby hjälper till att locka människor utifrån till 
kommunen. Detta är en stor förändring eftersom Linköping tidigare varit 
dåligt på att behålla sin köpkraft. Norrköping har dock gått förbi Linköping 
vad gäller omsättning på specialvaror och Sten-Åke Petersson anser att de i 
Norrköping har arbetat bättre med sin centrumhandel än Linköping. 
 

7.6.4 Linköpings centrum – en överlevare?134 
 
År 1987 började Sten-Åke Petersson arbeta som förvaltningschef på 
Linköpings kommun. Situationen såg likartad ut i Linköping som det 
gjorde i Jönköping innan A6 etablerades och det fördes en omfattande 
debatt på området. 1995 fick han jobbet som näringslivschef i Linköping. 
Enligt Sten-Åke Petersson är centrumfrågor viktiga ur ett näringslivs-
perspektiv eftersom det finns många företag i centrum och många syssel-
satta inom handel. Han uttrycker det som att:  

                                           
132 Intervju med Sten-Åke Petersson, konsult, 2003-04-02 
133 Ibid 
134 Ibid 
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”Staden är kommunens ansikte. Handel är mycket viktigare ur ett 
kommunalt perspektiv än vad många tror.” 

 
Källa: Sten-Åke Petersson, 2003-04-02 

 
Enligt Sten-Åke Petersson tappade inte Linköpings centrum lika mycket 
som Jönköpings centrum när de externa köpcentrumen tillkom. Han 
uppskattar att Linköpings centrum förlorade tio till 15 procent av sin 
omsättning i mitten av 1990-talet när Tornby etablerades. Linköpings 
centrum stod starkare och de arbetade på ett annat sätt än Jönköping. Det 
pågick vid denna tidpunkt ett aktivt arbete med centrumhandeln i 
Linköping. 
 
I såväl Linköping som Jönköping och i viss mån Norrköping ligger de 
externa köpcentrumen förhållandevis nära stadskärnan. Detta är enligt 
Sten-Åke Petersson det ideala. I till exempel Skåne ser situationen 
annorlunda ut. Där har de externa centrumen etablerats flera mil utanför 
städerna. Sten-Åke Petersson menar dock att det måste finnas ett naturligt 
samband mellan köpcentrumen och centrum och att de externa 
etableringarna är ett tillbehör till staden. 
 
Sten-Åke Petersson anser att Linköpings centrum har tappat lite igen på 
grund av att de inte har en tillräckligt utvecklad marknadsföring och att de 
inte vänder sig till specifika målgrupper. Dessutom tycker han att ”city har 
sovit” till exempel när butikskedjan Sandströms nya butik etablerade sig på 
IKANO-huset och inte i Linköpings centrum. Han anser att:  
 

”Cityföreningen måste vara mer aktiva och åka runt och se vilka butiks-
koncept som finns. Linköpings city måste visa att det är en marknad för 
dessa nya butiker och övertyga kedjorna om hur köpstarka stadens kunder 
är. Detta arbete är inte tillräckligt utvecklat i Linköping.” 

 
Källa: Sten-Åke Petersson, 2003-04-02 

 
Dessutom visar handlarna lojalitet till flera olika grupper såsom till 
exempel butikerna i samma galleria. Detta gör att de först senare tänker på 
hur viktigt det är att tänka regionalt och för Linköpings bästa. Det måste 
därför ske ett kontinuerligt arbete med att samla handlarna och att arbeta 
för de gemensamma intressena. Sten-Åke Petersson hoppas att handlarna i 
Linköpings centrum ”vaknar till liv” nu när det diskuteras ytterligare 
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etableringar i Tornby. Dessutom tycker han att det är viktigt att den 
generationsväxling som pågår fortsätter eftersom de yngre butikscheferna 
och försäljarna ser annorlunda på handel än de äldre.  Det krävs i dagens 
läge att butikerna hittar kunden och vet hur de kan tillfredsställa de behov 
som finns. 
 
Andra exempel på städer som har befunnit sig i liknande situationer som 
Linköping och Norrköping är Borlänge vid etableringen av Kupolen, 
Helsingborg med Väla köpcentrum och Gävle Sandvikens Valbo. Sten-Åke 
Petersson anser att Linköping och Jönköping trots vissa misstag är 
förhållandevis lyckade exempel. När väl alla intressenter i de båda städerna 
accepterade situationen och anpassade sig blev de externa köpcentrumen en 
styrka för respektive stad. 
 

7.6.5 ”Den som lever får se”135 
 
Sten-Åke Petersson tror att människor i framtiden i större grad kommer att 
handla på Internet. Främst tror han att det kommer gälla de varor som 
konsumenter inte behöver prova och känna på. Han anser också att det är 
en generationsfråga eftersom ungdomar i större utsträckning använder 
Internet. Dessutom tycker han inte att unga människor är lika konservativa 
som de äldre som helst vill se sina varor innan de inhandlar något. Sten-
Åke Petersson tror att detta kommer leda till ett mer diversifierat utbud. 
Han anser dock att prognoser lätt kan bli fel och som exempel kan nämnas 
de prognoser som gjordes i början av 1990-talet.  
 

”Dessa tydde på att de stora plåtlådorna på gärdena skulle stå tomma och 
att det inte skulle finnas någon efterfrågan att handla där längre”.  

 
Källa: Sten-Åke Petersson, 2003-04-02 

 
Detta visade sig senare dock vara en helt felaktig bild. Tidigare har det 
enligt Sten-Åke Petersson varit så att de externa köpcentrumen har sett 
billiga ut och travat varor på ett enkelt sätt. Nuförtiden finns det dock ingen 
direkt skillnad mellan butikerna i centrum och i externetableringarna. De 
externa köpcentrumen har förstått att de måste erbjuda samma möjligheter 
som centrum för att kunna konkurrera. Sten-Åke Petersson menar därför att 
                                           
135 Intervju med Sten-Åke Petersson, konsult, 2003-04-02 
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centrum måste ställa sig frågan ”Vad skall vi i centrum erbjuda kunderna 
om de externa etableringarna erbjuder det som vi erbjuder?”. Han tycker 
dessutom att det vore spännande med mer specialiserad handel som till 
exempel saluhallar med kött och fisk. Det krävs dock ett stort underlag för 
att sådana etableringar skall överleva. 
 
Personligen så hoppas Sten-Åke Petersson på att centrumhandeln skall 
utvecklas på ett bra sätt och att pulsen och människorna kommer att finnas 
kvar i centrum. Han anser att det är det folkliv och den rörelse som finns i 
centrum som är grunden till att människor åker till stadskärnan. Sten-Åke 
Petersson tror att butikerna kommer att få anpassa sig snabbare till 
förändringar och byta sortiment och inriktning för att kunna följa olika 
trender. Han menar dock att det sätt som de flesta butiker arbetar på idag 
med service och kvalitet kommer att hålla ett tag till eftersom det finns en 
stor generation köpstarka 40-talister. Handeln flyttas idag inte enbart till 
närliggande orter utan även till exempelvis Köpenhamn och London. Det 
finns en stor valfrihet för konsumenterna och därför är det viktigt för 
butikerna att bli ännu duktigare. Människor rörde sig inte lika mycket förr. 
Nu finns det många människor som exempelvis dagspendlar från 
Linköping till sina arbeten i Stockholm. Detta leder till att konsumtionen 
sprider sig. 
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8 ELDSJÄLAR – ETT MÅSTE FÖR ETT 
BÄTTRE LINKÖPING 

 
 detta kapitel inleder vi med att ge exempel på olika drivkrafter 
som verkar för att utveckla handeln i Linköping.  Därefter 

presenteras två av de viktigaste organisationerna för centrumhandeln i 
Linköping närmare, Cityföreningen och Citysamverkansgruppen. Kapitlet 
skall ge läsaren en samlad bild över centrumhandeln i Linköping. Vi 
behandlar både historien bakom varför dessa föreningar bildades och hur 
de arbetar idag. Genom att använda ett lokalt perspektiv kommer vi här 
ner på en lägre nivå. Därmed kommer vi även att närma oss vårt egentliga 
problemområde, nämligen hur Linköpings centrum skall marknadsföra sig 
genom bland annat evenemang. 
 

 

8.1 DRIVKRAFTER FÖR LINKÖPING SOM STAD 
 
Idag inser både politiker och tjänstemän vilken stor del handeln utgör av 
Linköpings näringsliv. Förr talades det mest om Mjärdevi och universitetet, 
men idag arbetar lika många människor inom handeln som på SAAB, som 
länge har ansetts som en viktig arbetsgivare i staden.136 
 
För att finansiera olika marknadsföringsprojekt för Linköping som stad 
finns olika fonder där olika samarbetsorganisationer kan söka pengar. 
Pengarna kan exempelvis gå till att utveckla torghandeln. Ett exempel är 
Westman Wernerska fonden som grundades av två handlare i centrum 
redan år 1909. De satte då in 100 000 kronor. Nu är fonden värd ungefär 
200 miljoner och pengar delas ut vart sjunde år. Senast delades 37 miljoner 
kronor ut. Ett annat exempel på en liknande fond är Carlstedtska fonden.137 
 

                                           
136 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
137 Intervju med Per Widman, Linköpings kommun, 2003-03-03 
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8.2 ENTUSIASTERNA ORGANISERAR SIG 
 
Politiker och handlare i Linköping såg vad som hände i Jönköping när A6 
byggdes. Det fanns en oro över vad som skulle hända i Linköpings centrum 
och politiker och handlare kände att de var tvungna att agera på något sätt. 
Detta var en anledning till att Cityföreningen bildades 1994. Föreningen 
finansierades till hälften av fastighetsägarna och till hälften av handlarna i 
centrum.138 Ulla Danell säger att: 
 

”Det krävs eldsjälar för att skapa nya möjligheter för centrum så att 
handlarna kan följa med i utvecklingen.” 

 
Källa: Ulla Danell, 2003-03-20 

 
I ungefär samma skede som Cityföreningen bildades uppkom även 
Citysamverkansgruppen. För att förebygga att något liknande som hände i 
USA, att stadskärnorna dog ut, åkte Ulla Danell och några fler 
representanter dit på ett studiebesök för att lära sig av deras misstag. Ulla 
Danell menade att det som händer i USA förr eller senare alltid kommer till 
Sverige, oavsett om det är bra eller dåligt.139 
 
Citysamverkansgruppen som bildades i Linköping bestod av två 
kommunala representanter, Linköpings borgmästare, representanter från de 
centrala fastighetsägarna och Cityföreningen. Gruppen åstadkom enligt 
Ulla Danell mycket i Linköping på kort tid. För detta förnyelsearbete fick 
Linköping 1997 ett pris av föreningen ”Förnya stadskärnan” i Sverige. 
Linköping fick priset för att de på kort tid åstadkommit ett bra samarbete 
mellan fastighetsägare, kommun och handlarna. Detta var något som 
ansågs vara väldigt unikt. Citysamverkansgruppen finns fortfarande 
kvar.140 
 

                                           
138 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
139 Intervju med Ulla Danell, Ekholmen centrum, 2003-03-20 
140 Ibid 
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8.3 OKÄND BLIR KÄND141 
 
Totalt sett hade Cityföreningen en marknadsföringsbudget på cirka 1,8 
miljoner kronor under den tiden som Ulla Danell var verkställande direktör. 
Drygt hälften av pengarna bidrog fastighetsägarna med och resten fick 
föreningen in via medlemsavgifter. I den totala summan ingick ren 
marknadsföring, men även till exempel administrativa kostnader, Ulla 
Danells lön och kontor. Cirka 1,3 miljoner kronor gick till rena 
marknadsföringsåtgärder. I början handlade det mycket om att sätta 
föreningen på kartan och skapa ett medvetande bland människor om 
föreningens existens. Detta var alltså en stor skillnad mot arbetet idag, men 
enligt Ulla Danell är det nästan alltid på detta sätt i ett uppbyggnadsskede. 
 
Cityföreningen använde sig under Ulla Danells tid av såväl annonsering i 
Östgöta Correspondenten och i Linköpings-Posten som av radioreklam. 
Föreningen hade ett avtal med Östgöta Correspondenten och de hade 
magnifika marknadsföringskampanjer i tidningen. Dessutom tog de fram en 
logga och en annonskampanj i samarbete med en annonsbyrå. Idag 
samarbetar inte föreningen med någon reklambyrå utan Östgöta 
Correspondentens medarbetare sköter även annonsernas utformning. 
 
Cityföreningen anordnade olika evenemang och aktiviteter i centrum 
nästan varje lördag.  Dessutom använde sig Ulla Danell mycket av 
pristävlingar när hon arbetade på Cityföreningen. Föreningens slogan ”City 
har allt du behöver, trivsel därutöver, välkomna” kommer till exempel från 
en sådan tävling som de hade i en julbilaga. Föreningens slogan vänder sig 
till stadskärnan eftersom det är den Cityföreningen arbetar för och deras 
huvuduppgift är att locka kunder till centrum. 
 
Cityföreningen och kommunen genomförde runt 1996-97 parkeringstian 
som innebär att kunderna får parkera tre timmar för endast tio kronor. De 
arbetade även med att påverka olika myndigheter inom kommunen som till 
exempel alkoholmyndigheten. Föreningen arbetade för att Linköping skulle 
ha fler utomhusrestauranger och caféer. Genom att diskutera med varandra 
och ha förståelse för varandras arbetssituationer anser Ulla Danell att de 

                                           
141 Intervju med Ulla Danell, Ekholmen centrum, 2003-03-20 
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lyckats åstadkomma vissa förbättringar. Det är enligt henne många bitar 
som inte syns utåt som varit orsak och verkan till att det är som det är idag. 
 

8.4 CITYFÖRENINGENS MEDLEMMAR IDAG142 
 
Cityföreningen har idag cirka 200 medlemmar. Alla de stora galleriorna 
som Gränden, Gyllen, Filbyter och Åhléns är med i föreningen kollektivt. 
Av dem som inte är med finns det många mindre handlare, men så länge 
som de har alla de tunga aktörerna med i föreningen tycker de inte att det är 
givande att jaga alla små butiksägare. Ett skäl som de som inte vill bli 
medlemmar har fört fram är att de själva vill bestämma sina öppettider. Det 
menar dock Fredrik Björk och Pälle Strångert är en felaktig uppfattning 
eftersom Cityföreningen inte styr över detta. De ger endast rekommenda-
tioner så att alla i centrum kan ha öppet samtidigt. Detta är annars en fråga 
som har diskuterats flitigt genom åren. Pälle Strångert och Fredrik Björk 
säger att det redan i början av 1900-talet skrevs ett protokoll om denna 
fråga. 
 
Det är också svårt att få med de lite mindre butikskedjorna i Cityförening-
en. Detta beror, enligt Fredrik Björk och Pälle Strångert på att butiks-
cheferna inte har befogenhet att fatta beslut att gå med. Dessa beslut måste 
i stället fattas på respektive huvudkontor i Stockholm, vilket brukar leda till 
att inget händer. Cityföreningen tycker att detta är tråkigt både för 
föreningen och för handlarna eftersom de menar att även butikerna har 
något att vinna på ett medlemskap. 
 

8.5 CITYFÖRENINGEN – EN DEL AV NÅGOT STÖRRE143 
 
Cityföreningen är en organisation med relativt små resurser. Därför 
samarbetar de med många olika parter som kan hjälpa till med både pengar, 
arbete och idéer. De är med i ett nätverk där samarbeten sker på många 
olika nivåer. Som exempel kan nämnas att både Pälle Strångert och Fredrik 
Björk sitter med i Citysamverkansgruppen. Pälle Strångert är 
Cityföreningens representant medan Fredrik Björk sitter som resursperson 
för samverkan. De upplever att samarbetet med kommunen fungerar bra. I 

                                           
142 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
143 Ibid 
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början kunde det nästan bli slagsmål, men nu kan de diskutera och föra en 
bra dialog. De förstår också att kommunen har en egen budget som måste 
hållas. Kommunens främsta uppgift är annars att ge tillstånd för de olika 
evenemangen. I enstaka fall kan de även ge vissa penningbidrag. 
 
Cityföreningen samarbetar också med Securitas och Polisen genom att de 
nu försöker skapa en säkerhetsring runt staden. Om något händer i en del 
av staden, exempelvis att olika grupper går genom centrum och 
vandaliserar skyltfönster och så vidare, skall kommunikationen ske 
effektivt så att handlarna snabbt kan vidta nödvändiga åtgärder för att säkra 
upp butikerna. En annan samarbetspartner är Tekniska Verken som hjälper 
till i centrum med ljus, blomdekorationer och renhållning. Pälle Strångert 
och Fredrik Björk tycker dock att de även borde hjälpa till mer med att 
finansiera julbelysningen som Cityföreningen själv betalar idag. Slutligen 
samarbetar de även med kyrkorna i staden som även är medlemmar i 
föreningen.  
 

8.6 ATT SÄTTA LINKÖPING PÅ KARTAN 
 
Cityföreningen är för tillfället inne i en övergångsperiod när det gäller 
marknadsföring. De håller just nu på att se över vilka kanaler som de skall 
använda sig av i framtiden.  Det har förändrats mycket på senare år 
eftersom Pälle Strångert och Fredrik Björk känner att de måste satsa mer på 
långsiktig marknadsföring idag. Förr kunde en annons i en dagstidning 
innebära en stor ökning av försäljningen just den dagen. Så är det inte 
längre, säger de.144 Trots detta styrs marknadsföringen i Linköping till 99 
procent av dagstidningen Östgöta Correspondenten, anser Rolf Bengtsson 
på Svensk Handel. Han menar att de orter som den når ut till också är 
upptagningsområdet för handeln i Linköping. Detta tror han dock kommer 
att brytas lite genom att fler och fler går över till teve- och radioreklam.145 
Cityföreningen använder i väldigt hög grad annonsering, både i 
dagstidningen Östgöta Correspondenten och i radio. De har även använt 
tevereklam till viss del, men de anser att det är för dyrt så det används inte 
särskilt ofta.146  
 

                                           
144 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
145 Intervju med Rolf Bengtsson, Svensk Handel, 2003-02-27 
146 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
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Totalt lägger Cityföreningen ungefär en och en halv miljon kronor på 
marknadsföring. Detta utgör nära hälften av föreningens budget. Denna 
siffra har i stort sett varit konstant sedan Cityföreningen bildades. Förutom 
detta tillkommer ytterligare cirka en halv miljon kronor som kommer från 
olika samarbetspartners. Dessa pengar läggs också på marknadsföring. 
Pälle Strångert och Fredrik Björk säger att de är lite avundsjuka på 
handlarna i Norrköping som har närmare nio och en halv miljon kronor att 
röra sig med. Situationen är dock annorlunda där eftersom det endast finns 
tre byggnader där handeln är samlad. Dessutom ingår det en marknadsför-
ingsavgift i hyresavtalet som är beräknad på antalet kvadratmeter och som 
handlarna måste betala för att få vara kvar i sina lokaler. Det är för övrigt 
samma system som IKANO-huset har för sin marknadsföring där en 
tobakshandlare kan få betala upp till 30 000 kronor per år i marknads-
föringsbidrag. Sådana krav kan dock inte Cityföreningen ställa på sina 
medlemmar. Cityföreningen marknadsför sig inte i så stor utsträckning utan 
de koncentrerar sig på att marknadsföra Linköpings stadskärna som plats 
och dess styrkor. 147 
 
Trots att Linköping är Sveriges femte största stad är den känd för att vara 
okänd148. Därför har Cityföreningen valt att inte enbart rikta sig till 
befolkningen i Linköping utan att även försöka nå ut till grannkommunerna 
för att locka så många människor som möjligt utifrån. Detta är en anledning 
till att de har börjat samarbeta med handlarna i Tornby. Bland annat har de 
gjort en annonskampanj tillsammans för att marknadsföra Linköping som 
”Staden som kan erbjuda allt”. De har också annonserat tillsammans i 
Östgötabilagan i ICA-kuriren. Cityföreningen och handlarna i Tornby 
samarbetar även genom ett besöks- och handelsbolag där de skall 
marknadsföra Linköping som stad, vilket även kommer att vara till nytta 
för handeln. Det blir också en kostnadsbesparing genom att de kan 
annonsera tillsammans.149 
 
Pälle Strångert och Fredrik Björk tycker att de har varit lite dåliga på 
imagemarknadsföring tidigare och vill nu inrikta sig mer på det som 
Linköpings centrum står för och hur de vill att centrum skall uppfattas 
bland människor. I sin marknadsföring trycker de numera särskilt på 
trivseln i staden, kyrkorna och fiken, sådant som exempelvis Tornby inte 

                                           
147 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
148 Östgöta Correspondenten, 2003-04-19 
149 Intervju med Pälle Strångert och Fredrik Björk, Cityföreningen, 2003-03-12 
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har någon möjlighet att erbjuda. De är dock noga med att poängtera att 
marknadsföringen inte alls är inriktad på svagheterna med externcentra 
utan endast på fördelarna med stadskärnan i Linköping. Främst i jämförelse 
med andra städers centrumområden.150 
 

8.7 UPPLEVELSER – EN NY TYP AV MARKNADSFÖRING 
 

”Något som är långsiktigt effektivt och som kan bygga ett varumärke är 
evenemang.” 

 
Källa: Pälle Strångert och Fredrik Björk, 2003-03-12 

 
Cityföreningen är den part som arrangerar de flesta av evenemangen i 
Linköpings centrum. De tycker dock inte att det är event marketing som de 
sysslar med eftersom det låter för pretentiöst för vad de håller på med, det 
vill säga att skapa trivsel och stämning. Evenemangen har en egen budget 
hos Cityföreningen och den är uppdelad för vår, sommar och vinter. Det är 
främst Pälle Strångert och Fredrik Björk som sköter planeringen inför dessa 
händelser. Idag arrangeras fler evenemang idag än innan Cityföreningen 
bildades och det enda som fanns tidigare var Majkarnevalen. Pälle 
Strångert och Fredrik Björk upplever att kunderna ställer högre krav idag 
och marknadsundersökningar har visat att de vill ha evenemang och att det 
händer saker i centrum när de går och handlar. Helt enkelt fler upplevelser. 
Dock satsar inte Cityföreningen på särskilt stora evenemang som till 
exempel uppträdanden av kända artister. Det händer kanske någon gång om 
året. Majkarnevalen är ett exempel på ett stort arrangemang som 
återkommer varje år. Försäljningen brukar upphöra när tågen åker förbi och 
butikerna förlorar i omsättning. Det blir dock bra stämning i centrum säger 
Pälle Strångert och Fredrik Björk och på längre sikt kan det leda till en 
högre uppskattning.151 
 
Anledningar till att Cityföreningen inte anordnar stora evenemang särskilt 
ofta är dels att de inte vill spendera hela budgeten på en helg, dels vill de 
inte att staden skall korkas igen av människor som drar sig ut från affärerna 
och bara tittar på uppträdandena innan de åker hem. I stället försöker de 
anordna mindre evenemang som skall skapa trivsel i staden. Det är dock en 
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svår balansgång att veta hur mycket stämning som skall skapas utan att det 
drabbar handeln alltför mycket. Exempel på mindre evenemang är 
ballongclowner i centrum, lokala band eller musikskolor som uppträder, 
jazzparader, modevisningar där butikerna kan vara med utan kostnad och så 
vidare. Cityföreningen tar aldrig betalt för sina evenemang utan det skall 
alltid vara gratis med upplevelser i centrum.152 
 
De flesta evenemangen är riktade mot barnfamiljer eftersom de oftast åker 
ut till Tornby för att handla. Bland annat har Cityföreningen människor 
som klär ut sig till lejon och delar ut klubbor till barnen nästan varje lördag. 
En gång om året arrangeras även ett barntivoli på Stora torget i samarbete 
med radiostationen Mix Megapol. Vid ett tillfälle hade de även bjudit in 
Bamse, Skalman och hela gänget från Kolmården. Detta lockade mycket 
folk så det blev kaos i trafiken. Bussarna fick dirigeras med hjälp av 
mobiltelefon på Storgatan.153 
 
Förutom till barnfamiljerna försöker Cityföreningen även rikta 
evenemangen mot ungdomar eftersom de handlar mycket och trivs bra i 
centrum. De skulle även vilja locka fler studenter in till stadskärnan 
eftersom de är en stor del av Linköpings befolkning. Det skulle ge en extra 
puls till centrumhandeln, tycker Pälle Strångert och Fredrik Björk. Ett 
problem är dock att studenterna inte bor i centrum i särskilt hög grad samt 
att de ofta arrangerar egna evenemang på andra håll.154 
 
Cityföreningen utvärderar inte evenemangen på något särskilt sätt eftersom 
det är svårt att få fram så exakta siffror. De antar att när det kommer 
mycket folk så är evenemangen uppskattade. Det är dock svårt att se om 
försäljningen ökar på grund av dessa. Pälle Strångert och Fredrik Björk 
poängterar återigen att det viktiga är att stadskärnan blir attraktiv och 
uppskattad på lite längre sikt. Det enda de kan uttala sig om är 
julklappsnatten varje år då butikerna har öppet till 22.00. Detta eftersom 
handlarna då brukar dela med sig av försäljningssiffrorna. Då brukar de 
även annonsera i en julbilaga i Östgöta Correspondenten och bjuda in lite 
större artister. Vid dessa tillfällen brukar försäljningen öka väldigt mycket 
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just den kvällen. Pälle Strångert och Fredrik Björk är dock osäkra på om 
ökningen beror på artisterna eller de långa öppettiderna.155 
 
Förutom julklappskvällen, Majkarnevalen och barntivolit finns det andra 
evenemang som återkommer varje år. En sådan tradition som har tagits upp 
är vårmarknaden som arrangeras sista helgen i maj på alla torg i centrum. 
Då kommer alla handlarna ut med egna försäljningsstånd och de försöker få 
en marknadsstämning i hela staden med bland annat gatuartister. Handeln i 
centrum annonserar också gemensamt under denna marknad. En annan 
återkommande begivenhet är påskparaden där alla lekskolor bjuds in på 
skärtorsdagen och barnen får klä ut sig till påskkärringar. I samband med 
detta brukar Cityföreningen dela ut påskägg. Något liknande arrangeras 
även runt Halloween festligheterna där barnen i stället får klä ut sig till 
häxor. Tillsammans med kyrkorna anordnar de evenemang som det på 
julaftonsnatten då runt 2 000-3 000 personer samlas på Stora torget direkt 
efter midnattsmässan. De sätter även upp julkrubban på Stora torget 
tillsammans.156 
 
Tidigare fanns också något som hette ”Bonde på stan” där bönder kom in 
till centrum för att visa upp djur och traktorer med mera. Nu anordnas i 
stället Bondens marknad där bönder säljer produkter som producerats i 
närområdet. Detta blev en succé i Stockholm och har sedan spridit sig till 
andra städer i landet.157 I Linköping togs initiativet till marknaden av 
kommunen Hushållningssällskapet, Lantbrukarnas Riksförbund och 
Ekologiska lantbrukarna. Konsumenterna har möjlighet att tala direkt med 
producenterna om hur varorna har odlats. Marknaden är till för att stödja de 
lokala och småskaliga jordbruken och också för att bevara en levande 
landsbygd och det gemensamma kulturarvet.158 
 
Pälle Strångert och Fredrik Björk säger att det inte är så vanligt att de olika 
galleriorna arrangerar egna evenemang. Det är svårt eftersom det inte finns 
tillräckligt med utrymme inomhus. Gränden är den galleria som anordnar 
flest eftersom de har den största ytan, men större evenemang skulle korka 
till även där. Det blir också för trångt i Gyllen och Filbytergallerian. 
Cityföreningen brukar inte hjälpa till när galleriorna vill anordna egna 
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evenemang eftersom det skulle upplevas som orättvist gentemot de 
övriga.159 
 
Ett problem som Cityföreningen har är att det finns tre större torg i 
Linköping: Stora torget, Lilla torget även kallat Gyllentorget, och 
Trädgårdstorget. Det brukar alltid vara någon handlare som klagar på att 
evenemangen inte arrangeras där de vill. Cityföreningen försöker dock vara 
så rättvisa som möjligt mot handlarna och variera var evenemangen hålls. 
Ett annat problem kan vara vädret eftersom Cityföreningens evenemang 
oftast arrangeras utomhus. Vid ett tillfälle hade de ett band som spelade i 
20 minusgrader och en annan gång hade de en modevisning av underkläder 
när det var 18 grader kallt. Några enstaka gånger har de anordnat mindre 
evenemang i någon av galleriorna på grund av vädrets makter.160 
 
Pälle Strångert och Fredrik Björk upplever att handlarna köper sig fria 
genom ett medlemskap i Cityföreningen. De är sällan särskilt aktiva med 
att komma med konkreta förslag på evenemang och annat, utan de räknar 
med att föreningen sköter allt arbete. Det är bara när butikerna själva har 
något att vinna på att något arrangeras i staden som till exempel är fallet för 
skivbutikerna när någon känd artist kommer och signerar skivor. 
Cityföreningen brukar också få in klagomål från handlare som tycker att 
något har gått galet.161  
 

”Evenemangen kommer dock att fortsätta eftersom utan dessa skulle 
Linköpings centrum visa en helt annan bild.” 

 
Källa: Pälle Strångert och Fredrik Björk, 2003-03-12 

 

8.8 FRAMTIDENS CENTRUMHANDEL 
 
Ulla Danell tror att centrumhandeln alltid kommer att vara attraktiv. Det 
finns ingen aktör som kan konkurrera med det utbud som finns i centrum. 
Även om det finns 50 olika butiker i IKANO-huset kan det aldrig jämföras 
med Linköping centrums cirka 400 etableringar i gatuplan med direkt 
ingång från gatan. Detta är dock inte enbart butiker utan även till exempel 
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frisörer, biografer och begravningsentreprenörer. Ulla Danell menar 
dessutom att handeln följer olika trender. Exempelvis är det idag väldigt 
populärt att gå på café.162 Hon tycker också att:  
 

”Upplevelsehandel är en viktig del och det är kanske lättare att skapa i en 
stadskärna där det redan finns mycket kultur av olika slag. Kulturella 
tillskott till själen är viktigt.” 

 
Källa: Ulla Danell, 2003-03-20 

 
Hon anser dessutom att centrum är oslagbart när det gäller att tillfredsställa 
många människor med olika smaker. Ulla Danell anser att Linköpings 
centrum är fantastiskt eftersom det är trivsamt och att det är så kompakt att 
det är möjligt att gå genom hela centrum på endast en kvart. En stadskärna 
har så många möjligheter som en extern etablering aldrig kan få. Ulla 
Danell tror även att en personlig service och ögonkontakt mellan kunder 
och personal kommer att bli ett ännu kraftigare konkurrensmedel. Hon tror 
att människor kommer att tröttna på handel där det inte finns personal att 
fråga så framtiden ser ljus ut för den handel som vågar satsa på kvalificerad 
personal med hög servicegrad. Hon har dock hört att Norrköping har börjat 
ta marknadsandelar från handeln i Linköping och att de fått in ett par 
annorlunda butiker i Norrköping som inte finns i Linköping.163 
 
Fredrik Björk och Pälle Strångert ser också ljust på framtidens 
centrumhandel. Alla aktörer har insett att det är viktigt att ha en levande 
stadskärna. Ingen vill se samma utveckling som i USA där trenden tidigare 
var att bygga externcentra i alla städer, vilket fick till följd att stads-
kärnorna dog. I Sverige upptäcktes faran tidigt och fler satsningar har gjorts 
för att undvika detta. De säger också att det bor fler människor inne i 
städerna idag. Det finns trender som visar att unga människor först bor i 
städerna, därefter köper egna hus, för att sedan flytta tillbaka in i städerna 
igen som pensionärer. Många har inte tillgång till bil när de bor inne i 
städerna så de handlar i närheten av bostaden, alltså i centrum. Detta 
hjälper till att hålla stadskärnorna i gång.164 
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9 LIKA, MEN ÄNDÅ SÅ OLIKA 
 

etta kapitel är främst till för att hjälpa oss besvara våra 
problemfrågor om marknadsföring och evenemang. Det är viktigt 

att även handlarnas syn på situationen lyfts fram eftersom vi vill veta hur 
de marknadsför sig för att kunna ge råd till dem. För att begränsa oss har 
vi valt att inte intervjua enskilda handlare. Alla stora parter finns dock 
representerade eftersom vi har intervjuat företrädare för alla galleriorna i 
Linköpings centrum, Filbytergallerian, gallerian Gränden, gallerian 
Gyllen och Åhléns. Nedan presenteras de i bokstavsordning. 
 

 

9.1 FILBYTERGALLERIAN165 
 
Totalt består idag Filbytergallerian av 20 butiker. Dessa har bildat en 
företagarförening som samordnas genom en styrelse. Det vanligaste är att 
det är olika butiksrepresentanter som ingår i styrelsen såsom butikschefer 
eller butiksägare. Marianne Lindh anser att den totala omsättningen för 
Filbytergallerians 20 butiker har varit bra för 2002. Dessutom ser hon 
positivt på hur besöksfrekvensen bland gallerians kunder utvecklat sig. 
Under år 2002 ökade antalet kundbesök i gallerian med cirka sex procent.  
  

9.1.1 Att synas i mängden 
 
Under året 1998 genomgick Filbyter en genomgripande ombyggnation. Två 
orsaker till denna förnyelse var att Gränden startades i början av 1990-talet 
och att det skedde en centrumvandring i Linköpings centrum. Filbyter hade 
halkat efter i utvecklingen och var därmed tvungen att förnya sig. 
Gallerians fastighetsägare Bygg Vesta var även de måna om att förebygga 
centrumvandringen eftersom de äger fastigheter även på Tanneforsgatan 
som är den gata som binder ihop Stora torget med Trädgårdstorget. Det var 
inte enbart dessa faktorer som spelade in vid Filbyters förnyelseprocess. 

                                           
165 Intervju med Marianne Lindh, Filbytergallerian, 2003-03-18 
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Den byggnad som gallerian huserar i byggdes redan 1971 och behövde 
även den en förändring.  
 
Gallerian fick 1998 en helt ny mix av butiker. Idag är butiksmixen starkt 
konfektionsinriktad och majoriteten av butikerna vänder sig till kunder i det 
övre prissegmentet. Marianne Lindh anser att: 
 

”Alla målgrupper är viktiga, men vi måste vara uppmärksamma på vilka 
målgrupper vi främst skall fokusera på.”  

 
Källa: Marianne Lindh, 2003-03-18 

 
Gallerian täcker ett ganska brett spektrum av ålderskategorier. Klädaffären 
Solo är den butiken i gallerian som vänder sig till de yngsta konsumen-
terna, medan de övriga butikernas målgrupp främst är 25 år och uppåt.  
 
Även 2002 skedde en ombyggnation av Filbyter som resulterade i att SE-
banken lämnade gallerian och att dessa friställda ytor i stället användes till 
att få in mer kommersiell verksamhet i huset. Utbudet breddades med till 
exempel barnkläder genom butiken Polarn och Pyret. Under första halvan 
av 2003 sker ytterligare förändringar i Filbyter, denna gång i gallerians 
nedre plan. Dessa förändringar skall bidra till att stärka gallerians profil 
ytterligare. Marianne Lindh menar att det är viktigt för Filbyter att satsa på 
sin profil och visa att de är bäst på konfektion i Linköping eftersom de 
aldrig kan bli 45 butiker som Gränden och erbjuda en mångfald.  
 
Pengarna i Filbyters gemensamma marknadsföringsbudget erhålls genom 
att alla företagen i gallerian betalar en marknadsföringsavgift som bygger 
på vad Marianne Lindh kallar 40/60 mallen. Detta är en vanligt 
förekommande modell och den innebär att butikerna betalar 40 procent 
som en fast avgift och de resterande 60 procenten beroende på vilken 
kvadratmeter yta butiken upptar. Utöver företagen i gallerian bidrar också 
fastighetsägaren med pengar till den gemensamma marknadsföringen. 
Storleken på marknadsföringsbudgeten har förändrats ganska kraftigt på 
senare år. Tidigare hade gallerian enbart fasta marknadsföringsavgifter 
såsom en plats i telefonkatalogen. Idag har de fasta avgifterna utökats med 
till exempel en webbavgift för gallerians hemsida på Internet. Denna 
hemsida kommer att ersättas med en helt ny när det nedre planet av Filbyter 
invigs under år 2003.  
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Gallerian använder ganska enkla marknadsföringskanaler. De använder sig 
av främst av dagstidningen Östgöta Correspondenten, gratistidningen 
”Nolltretton” och radioreklam.  Direktreklam eller tevereklam har de valt 
att inte nyttja alls. Gallerians huvudmedia för marknadsföringen är Östgöta 
Correspondenten och den största delen av den totala budgeten går till denna 
kanal. Filbytergallerian har nu frångått den tidigare modellen med helsidor 
i dagspress en gång i månaden och satsar i stället på den så kallade 
upprepningsmodellen. Detta innebär att de använder sig av halvsidespaket 
och kvartssidesannonser i Östgöta Correspondenten där de marknadsför 
gallerians profil och försöker stärka deras varumärke i stället för att satsa 
på vissa specifika produkter och ämnen. Annonserna ligger ofta i samband 
med lönehelgen och då har gallerian oftast ett halvsidespaket fyra dagar i 
rad i tidningen. Utöver detta annonserar de ofta vid speciella högtider 
såsom jul och påsk och då har de en kvartssida som utgår från samma bas 
varje gång, men med skilda innehåll vid de olika tillfällena. Förutom 
reklam i Östgöta Correspondentens huvudtidning annonserar Filbyter även 
i de bilagor som utkommer i samband med den årliga vårmarknaden som 
Cityföreningen anordnar och den gemensamma julklappskvällen som 
handlarna tillsammans arrangerar. Dessutom annonserar de i Östgöta 
Correspondentens sommartidning.  
 
Tidigare har Filbyter under många år kompletterat annonseringen med 
radioreklam där de har haft fasta jinglar. För tillfället har gallerian ingen 
radioreklam eftersom de vill begränsa sin budget. De har även diskuterat att 
börja använda tevereklam, men det blir i så fall tidigast under hösten 2003. 
Marianne Lindh anser att det är viktigt att all marknadsföring måste bygga 
på profilskapande och att det är samma profil och budskap som matas ut i 
alla de olika medierna. Hon menar också att det är av stor betydelse att hitta 
de rätta kunderna och få dessa att komma tillbaka till gallerian. För detta 
krävs långsiktig planering och en ständig förnyelse. 
 
Gallerian genomför uppföljningar på i stort sett all den marknadsföring 
som de använder. Den senaste kundundersökningen som de genomförde 
var 1999. Resultatet av denna undersökning visade bland annat att 
kunderna hade god kännedom om Filbytergallerian. Det framkom inga 
direkta överraskningar av undersökningen utan den gav en positiv bild och 
stärkte det som de redan hade anat. Nu under våren skall det ske en 
marknadsundersökning och sedan förmodligen ytterligare någon i höst och 
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nästa vår. Marianne Lindh anser att det är mycket betydelsefullt att det sker 
marknadsundersökningar ofta.   
 

9.1.2 Upplevelsehandel 
 
Filbyter satsar på att skapa upplevelser. De använder sig inte av jippon i 
någon form och har valt att inte ha uppträdanden av större artister. I stället 
brukar de ha modevisningar minst en gång på våren och en gång på hösten 
varje år. Visningarna brukar vanligtvis inte vara längre än cirka fem 
minuter, men sedan cirkulerar modellerna runt i gallerian i folkvimlet. 
Gallerian har valt att inte lägga dessa modevisningar i samband med 
lönehelger utan ofta helgen innan i stället, då det vanligtvis inte är lika 
mycket människor i omlopp. De har provat att lägga visningarna på olika 
helger och utifrån vad utvärderingarna visat är det upplägg de använder nu 
det lämpligaste. Vissa lördagar har de även clowner och trollkonstnärer 
som rör sig bland kunderna och någon pianist som spelar lite musik. 
Tidigare har det också förekommit att de haft människor som suttit vid 
bord och dekorerat naglar. Alla dessa händelser är förhållandevis små för 
att de inte skall stoppa försäljningen och för att de i stället skall ge 
kunderna upplevelser.  
 
Andra evenemang som gallerian deltar i är vårmarknaden och julklapps-
kvällen som Cityföreningen är med och arrangerar. Vårmarknaden ligger i 
samband med Kristi himmelsfärds helgen och infaller lite olika varje år. I 
år hamnar den enligt Marianne Lindh perfekt eftersom den sker i samband 
med lönehelg. Planer finns på att marknaden alltid skall hållas den sista 
helgen i maj så att handlarna inte får det problemet att marknaden ibland 
hamnar helgen innan lön. Det senaste evenemanget som gallerian 
utvärderade var julklappskvällen. Marianne Lindh anser att:  
 

”Denna kväll har nu blivit ett inarbetat koncept som visar att långsiktigt 
tänkande varar längst.”  

 
Källa: Marianne Lindh, 2003-03-18 

 
Förutom dessa två evenemang har Filbyter även events under första advent 
och lucia. 
Cityföreningen tar varje år fram en plan över vilka evenemang som skall 
hållas i centrum. Marianne Lindh sitter med i föreningens styrelse så hon 
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har stor insyn i vilka evenemang som arrangeras. Hon tycker att 
evenemang är positivt för centrum om det är rätt sorts evenemang. Med 
detta menar hon till exempel evenemang i form av små jippon som 
julklappskvällen med olika artister, tivoli på sommaren för barnen och 
jonglörer som cirkulerar bland människorna. Hon vill att det skall hända 
saker i ”centrums alla vrår”, som hon uttrycker sig, som ger kunderna 
upplevelser. Det skall helt enkelt vara en upplevelse att vistas i stadskärnan. 
 

9.1.3 Samarbetsrelationer 
 
Alla butiker i Filbytergallerian samarbetar idag med Cityföreningen. 
Frågan om gallerian som helhet skulle ingå i Cityföreningen bestämdes så 
sent som på företagarföreningens årsmöte den 31 mars 2003. Marianne 
Lindh anser att samarbetet med Cityföreningen fungerar bra och att 
föreningen nu, efter att trampat vatten ett par år, har kommit igång med nya 
arbetssätt och med nya utvecklingsmål. Dessutom ser hon positivt på den 
marknadsföring som sker av hela Linköpings centrum och de nya 
samarbetsrelationer som byggs upp.  
 
Filbyters företagarförening har inget direkt samarbete med Linköpings 
kommun utan detta sker på en annan nivå. Däremot samarbetar Bygg Vesta 
med kommunen. Marianne Lindh sitter med i Citysamverkansgruppen och 
där diskuteras till exempel frågor som hur de skall organisera torghandeln 
för att få det bästa resultatet och skapa ett levande torg. Som ett exempel 
nämner Marianne Lindh Jönköping som har lyckats utforma ett 
stadsmiljöprogram med råd och regler för säsongsbetonad verksamhet på 
gator och torg. Hon anser att Linköpings kommun har börjat hjälpa 
detaljhandeln mer, men att de även måste uppmärksamma hur viktig den 
egentligen är och hur många arbetstillfällen den skapar. Marianne Lindh 
tycker alltså att:  
 

”…kommunen borde engagera sig ännu mer i handeln och inte bara 
fokusera på IT-utvecklingen.  Handeln är en viktig del som de på kommunen 
ibland tenderar att glömma bort.” 

 
Källa: Marianne Lindh, 2003-03-18 



 
DEL IV – EMPIRI 

109 

9.1.4 Vad bär framtiden med sig? 
 
Marianne Lindh ser mycket positivt på framtiden. Trots att 
konfektionshandeln har haft lite problem med försäljningssiffrorna under 
februari 2003 har Filbytergallerian haft en enorm omsättningsökning. 
Dessutom har gallerian haft en ökad tillströmning av kunder. Om denna 
positiva trend håller i sig och Linköpings centrum fortsätter att genomföra 
lysande handelsår så tror Marianne Lindh på en ljus framtid. Dessutom ser 
hon samarbetet med Cityföreningen som något väldigt positivt som kan 
stärka Linköping som handelsplats. Om detta längre fram skulle innebära 
ett samarbete med Tornby så tror hon att även det skulle stärka staden. En 
stad som kommit något längre i denna utveckling är Norrköping. Handlarna 
i Norrköping lyckas fortfarande att ta marknadsandelar från butikerna i 
Linköping. Marianne Lindh menar dock att det är enklare att genomföra 
förändringar i Norrköping eftersom de tre varuhusen är bundna tillsammans 
och att de därmed inte har så många självständiga små butiker som 
Linköpings centrum. Det som krävs är alltså ständiga förnyelseprojekt där 
handlarna tänker framåt. Marianne Lindh anser att Filbytergallerian och 
deras fastighetsägare Bygg Vesta har kommit ganska långt i detta arbete 
och hon tror att detta även gäller stora delar av de övriga butikerna i 
Linköpings centrum. 
 

9.2 GALLERIAN GRÄNDEN166 
 
Idag består Gränden av 32 företag och det kommer efter en utbyggnad av 
gallerian under 2003 att vara 45 stycken. Butikerna i Gränden har bland 
annat gemensamma öppettider, marknadsföring och marknadsplan. Alla 
butikerna i Gränden är med i en företagarförening. Det är en ekonomisk 
förening som sköts av dess styrelse. Medlemskapet i föreningen styrs av 
hyreskontrakten där det står att alla butiker skall vara med i föreningen. I 
Sverige råder det dock enligt grundlag föreningsfrihet. Detta innebär alltså 
att butikerna i Gränden måste vara med och betala en avgift till föreningen, 
men de behöver inte vara med i föreningen. Om de väljer att stå utanför får 
företagen dock inte vara med och påverka genom att delta på mötena och 
rösta.  
 
                                           
166 Intervju med Lars-Gunnar Lundberg, Gränden, 2003-03-14 
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Det finns idag inte fler än ungefär 115-120 stycken centrumledare i Sverige 
och behovet har vuxit fram under de senaste sju till tio åren. Tidigare såg 
alla gallerior och butiker varandra som konkurrenter. Centrumledaren för 
Gränden, Lars-Gunnar Lundberg, menar dock att det idag är viktigt att få 
alla parter att inse och förstå att de måste samarbeta för att få människor att 
åka till Linköpings centrum. Sedan konkurrerar naturligtvis allesammans, 
såväl galleriorna som butikerna i galleriorna, med varandra i slutändan.  
 
Lars-Gunnar Lundberg avlönas av Grändens fastighetsägare Malmstaden 
och hans huvuduppgift är att maximera hyresgästernas vinster och på så 
sätt öka omsättningen. Därmed ökar attraktionskraften hos gallerian när allt 
fler människor kommer och fastighetsägaren blir nöjd när värdet på 
byggnaden stiger. Detta skulle bidra med att förbättra Grändens läge 
ytterligare även om gallerian redan idag har ett ”AA-läge”. Gränden besöks 
av många människor varje år. Detta mäts genom besöksräknare som finns i 
alla entréer i gallerian och resultatet avläses varje dag. 
 

9.2.1 Att synas i mängden 
 
Gränden har en gemensam marknadsföringsbudget som har ökat ganska 
kraftigt sedan Lars-Gunnar Lundberg började arbeta för Gränden för åtta år 
sedan. Den totala budgeten är trots ökningen fortfarande ganska låg 
eftersom föreningen består av så många företag. Naturligtvis har dock alla 
de olika butikerna också sin egen marknadsföring utöver den gemen-
samma.  
 
Gränden använder en ganska enkel gemensam marknadsföring eftersom de 
har begränsat med pengar. De använder framförallt två medier. Dessa är 
marknadsledande kanaler såsom radio och tidning genom Östgöta 
Correspondenten. Lars-Gunnar Lundberg är dock uppmärksam på vilken 
ställning mediekanalerna har och är beredd att göra förändringar. Ett 
exempel som kan nämnas är att allt färre studenter prenumererar på Östgöta 
Correspondenten, vilket gör att annonser i tidningen kanske inte är det 
bästa sättet att nå denna målgrupp. Gränden marknadsför sig även genom 
sin bilaga som distribueras genom Östgöta Correspondenten en gång i 
månaden runt den 25: e, då det sker löneutbetalningar. De har förhandlat 
till sig ett bra pris så att det blir mycket billigare att annonsera i bilagan än i 
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huvudtidningen. Totalt rör det sig om tio bilagor och alla butikerna i 
Gränden måste delta i minst tre av dem. 
 
Radioreklamen handlar mer om profil- och imageskapande än om enbart 
försäljning. Denna typ av marknadsföring är dessutom svårare att mäta än 
till exempel tidningsannonser. Lars-Gunnar Lundberg tycker dock att det är 
svårt att få handlarna att förstå att de måste hjälpas åt och profilera Gränden 
som helhet och skapa ett långsiktigt tänkande. Butikerna anser ofta att det 
är fastighetsägarens uppgift. Handlarna vill helst märka en direkt skillnad i 
försäljning och därför använder de gärna tidningsannonser med klara 
prisutbud. Förutom radio och tidning har Gränden även diskuterat att 
använda lokalteve, men det skulle kräva alldeles för mycket resurser från 
föreningen. När Lars-Gunnar Lundberg började arbeta för Gränden i 
samband med gallerians ettårsjubileum använde de sig enbart av ren 
annonsering i tidningen. Så det har alltså skett en hel del förändringar. 
 
Det är bland annat genom bilagorna i Östgöta Correspondenten som 
Gränden utmärker sig och profilerar sig för att skapa en uppfattning bland 
kunderna. Oftast utgör framsidan på bilagan eller affischen en snygg, ung 
och glad kvinna. Anledningen till detta är enligt Lars-Gunnar Lundberg att 
det till 80-85 procent är kvinnorna som står för inköpen och nöjeshandeln. 
Dessutom använder Gränden oftast personal som arbetar i gallerian på 
affischerna och bilagorna så att kunderna skall känna igen dessa personer 
när de kommer och handlar. Gränden vill visa att de står för det moderna, 
moderiktiga och för hög kvalitet. De vill dock inte uppfattas som dyra, som 
ett Linköpings NK.  
 

9.2.2 Upplevelsehandel 
 
Gallerian anordnar flera olika typer av evenemang. Ett exempel är de VIP-
kvällar som de arrangerar två gånger per år på våren respektive hösten. Vid 
dessa tillfällen har alla butikerna i gallerian öppet och har olika 
erbjudanden. En del butiker utgår från sina kundkortsregister och bjuder in 
sina klubbmedlemmar. I samband med detta hålls bland annat 
modevisningar och kunderna bjuds på snacks och cider. Lars-Gunnar 
Lundberg har fått uppfattningen att dessa VIP-kvällar har varit populära 
bland kunderna. Han anser dock att de har vart lite dåliga på att följa upp 
sina evenemang med marknadsundersökningar bland kunderna. Ett sätt 
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som Gränden dock använder för att följa upp just VIP-kvällarna är genom 
att jämföra de 11 000-12 000 VIP-kort som butikerna skickar ut som 
inbjudningskort med de 4 000-5 000 personerna som kommer på VIP-
kvällen. Detta är ett mycket bra resultat om det jämförs med till exempel 
direktreklam där resultatet brukar ligga på några enstaka procent. Dessutom 
ser handlarna i Gränden att försäljningen brukar vara bra under VIP-
kvällarna. Detta gör att Gränden inte behöver genomföra några 
marknadsundersökningar just för dessa kvällar. Dessutom är det enligt 
Lars-Gunnar Lundberg inget problem att satsa på något annat om de 
märker att människorna slutar att komma på VIP-kvällarna.  
 
Andra evenemang som anordnas i gallerian är till exempel Tomtenatta som 
äger rum i december. Då stänger butikerna klockan 18.00 och öppnar sedan 
igen klockan 20.00 och stänger 24.00. Ett annat evenemang som sker i 
december är Julklappskvällen. Denna kväll brukar äga rum runt den 20 
december och butikerna har då öppet från 10.00 till 22.00. Detta 
evenemang var något som Gränden startade och det visade sig sedan gå så 
bra att de övriga handlarna i centrum beslutade sig för att också delta. Idag 
sker därför en gemensam marknadsföring för detta evenemang där alla 
handlarna annonserar i en gemensam bilaga för hela centrum.  Gränden 
deltar även vid vissa utomhusevenemang. De har bland annat torgstånd på 
den marknad som hålls vid Kristi himmelsfärds helgen varje år. Enligt 
Lars-Gunnar Lundberg är denna helg traditionellt en bra handelshelg 
eftersom många människor tar ledigt på fredagen och då gärna kommer och 
handlar. Gränden deltar även med torgbord på Linköpings Sommarfestival.  
Lars-Gunnar Lundberg tycker dock att det är svårare att marknadsföra 
denna typ av enskilda evenemang.   
 
Gränden har en marknadskommitté där platserna skiftar bland de olika 
butikerna i gallerian. Vissa av representanterna sitter ständigt i styrelsen 
medan vissa är med beroende på vilket tema evenemangen har för stunden. 
Alla butiker har möjlighet att komma med konkreta förslag till kommittén, 
men det vanligaste är enligt Lars-Gunnar Lundberg att de endast kommer 
med synpunkter efteråt. Han är kritisk till detta och menar att de borde 
engagera sig mer. 
 
Lars-Gunnar Lundberg anser att det är viktigt att evenemangen är proffsiga. 
Han menar dock att det inte får vara för bra och kända artister så att det blir 
som uppträdanden. Detta skulle locka för mycket människor. I stället skall 
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det vara tio till femton minuters upplevelser för kunderna och sedan skall 
de fortsätta att handla. Det är ju ändå försäljningen som är det viktigaste för 
handeln och sammanlagt säljs det för ungefär en miljon kronor per dag i 
Gränden, vilket innebär att handlarna kan förlora mycket pengar. Det finns 
ett flertal exempel på evenemang som gått snett. Ett exempel var när 
varuhuset A6 i Jönköping hade Lill Lindfors som uppträde där i nästan en 
timme. Det kom enormt mycket människor och det satte stopp för all 
försäljning och blockerade butikerna. Efter uppträdandet skedde ingen 
direkt försäljning utan alla människor gick hem. Lars-Gunnar Lundberg 
menar att: 
 

”Ett evenemang måste vara lagom. Det får varken vara för stort eller för 
litet och det får definitivt inte klassas som något B-evenemang.” 

 
Källa: Lars-Gunnar Lundberg, 2003-03-14 

 
Lars-Gunnar Lundbergs personliga åsikt är att det skall ske många 
evenemang i centrum, helst varje dag. Det går naturligtvis inte eftersom 
Gränden har begränsade resurser. Han tycker dock att det borde 
genomföras evenemang i alla fall fredag och lördag varje vecka. Det 
behöver inte vara några större arrangemang utan till exempel trollkarlar, 
jonglörer eller människor som spelar och dansar. Det skall vara 
överraskningar och händelser som människor bara stöter på i gallerian, 
något som de inte förväntar sig. Lars-Gunnar Lundberg menar att detta 
skapar ett mervärde för kunden. Dessutom tror han på mer 
hantverksmässiga evenemang som till exempel glasblåsare eller människor 
som flätar korgar. Dessa typer av evenemang är dock ofta svårt att anordna 
och kräver ett stort kontaktnät.  
 

9.2.3 Samarbetsrelationer 
 
Gränden har ett flertal samarbetspartners. En av dessa är Nordic Center 
Management Profilator (NCM Profilator). Det är ett konsultbolag som 
arbetar i Sverige, Norge, Finland och Danmark som hjälper företag och 
fastighetsägare att utveckla gallerior. De har bland annat hjälpt Gränden att 
bygga ut gallerian. NCM Profilator hjälper även Gränden med att hitta en 
bra mix av butiker, sortiment och målgrupper i gallerian.  
 



 
FÖR CENTRUMHANDELN I TIDEN 

114 

Inom marknadsföringen samarbetar Gränden med Ariom Annonsbyrå. De 
har bland annat hjälpt gallerian att arbeta fram Grändens nya logga. Den tar 
formen av en fyrkant som skall symbolisera ett torg och en cirkel som skall 
symbolisera cirkulation och mycket handel. Det är även möjligt att tolka in 
bokstaven G som i Gränden i logotypen. För att alla butiker i gallerian skall 
kunna använda logotypen har annonsbyrån tagit fram en grafisk manual. 
Förutom logotypen har Gränden även en slogan som lyder ”låt dig 
inspireras”. Denna innebär att kunden skall inspireras, bli upplyst och få 
information om mode vid ett besök i Gränden.  
 
Gränden är medlem i Galleriagruppen och samarbetar även med 
Citysamverkansgruppen och Cityföreningen. Alla gallerians butiker är med 
i Cityföreningen och detta bestämdes på styrelsens höstmöte 2002. 
Gränden har dock ställt vissa krav på ändringar i Cityföreningens stadgar 
eftersom de vill att det skall bli möjligt för centrumledaren eller någon 
annan att kunna få fullmakt att rösta för alla företagen i gallerian. Lars-
Gunnar Lundberg menar att det är onödigt att skicka butiksrepresentanter 
från alla butikerna till Cityföreningens möten eftersom Grändens förtagar-
förening ändå använder majoritetsbeslut. Därmed kan gallerian lika gärna 
representeras av endast en person. Lars-Gunnar Lundberg anser att 
samarbetet med Cityföreningen fungerar mycket bra. 
 

9.2.4 Vad bär framtiden med sig? 
 
Lars-Gunnar Lundberg ser mycket positivt på framtiden.  
 

”Tornby kan inte alls konkurrera med stadsmiljön i Linköpings centrum, 
med dess gator, torg, fasader, historia, arkitektur, kultur och så vidare. 
Linköping har en 700-årig historia och det gäller för handlarna i centrum 
att ta tillvara denna fördel och utveckla det som är unikt. Detta gör att det 
blir så viktigt att handlarna arbetar tillsammans för att göra city mer 
spännande och intressant.” 

 
Källa: Lars-Gunnar Lundberg, 2003-03-14 

 
Lars-Gunnar Lundberg har sett att det skett en kommersiell stadsvandring i 
Linköpings centrum. Handeln har sakta vandrat ner från Stora torget till 
Lilla torget. Om tio till femton år tror han att fokus fortfarande kommer att 
ligga på Lilla torget, men med en dragning ner på Repslagaregatan och 
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Resecentrum.  Denna framtidsbild bygger han upp utifrån det att han tror 
att alltfler människor kommer att pendla i framtiden och på de planer som 
finns på att bygga Ostlänken.  Människor skall därmed kunna färdas med 
snabbtågen på endast 55 minuter till Stockholm.  
 
Butikerna vill naturligtvis vara där kunderna finns och därför tror Lars-
Gunnar Lundberg inte att Lilla torget kommer att förändras de närmste 20 
åren. Linköping är dessutom en bra shoppingstad eftersom centrum är 
uppbyggt med Lilla torget som ett ankare och Stora torget som ett annat. 
Detta innebär att det blir mycket människor i omlopp eftersom de går 
mellan torgen. Det är också en stor fördel för Linköping vid till exempel en 
jämförelse med Norrköping där alla butikerna ligger samlade inomhus i 
varuhusen.  
 

9.3 GALLERIAN GYLLEN167 
 
Gyllen består av totalt 15 olika företag och verksamheten sköts av 
företagarföreningens styrelse. Styrelsen väljs på det årsmöte som hålls i 
maj månad varje år och den består av representanter från de företag som 
ligger i gallerian. Sammantaget rör det sig om åtta personer. Gyllen har, till 
skillnad från de övriga galleriorna i Linköpings centrum, inte anställt någon 
viss person som skall sköta marknadsföringen av gallerian. I stället arbetar 
styrelsen med marknadsföringsfrågorna. Anledningar till att Gyllen inte 
använder sig av en så kallad intendent för att sköta marknadsföringen är att 
de bland annat vill ha mer aktiva butiker i huset och att de vill att företagen 
skall ta ställning i olika frågor. De menar att det annars finns en stor risk att 
det endast är intendenten som aktivt driver frågor kring till exempel 
marknadsföringen. Margareta Paulsson anser att dessa problem inte uppstår 
lika lätt genom att de inte förlitar sig på enbart en individ. Dessutom tycker 
hon att Gyllen vinner på detta tillvägagångssätt genom att de inte behöver 
betala lön, arbetsgivaravgifter eller sociala avgifter till personen. I stället 
går alla dessa sparade pengar till gallerians verksamhet.  Margareta 
Paulsson är medveten om att Gyllens arbetsmetod kräver mer arbete, men 
att den också leder till en större delaktighet bland butikerna och en bättre 
stämning i huset. Om något skulle gå fel under arbetets gång vet alla i huset 
att de inte kan skylla på någon annan än sig själva. Denna organisering av 

                                           
167 Intervju med Margareta Paulsson, Gyllen, 2003-03-13 
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verksamheten är också det som ligger till grund för hur de arbetar med sin 
marknadsföring. 
 

9.3.1 Att synas i mängden 
 
För tre år sedan upprättade styrelsen på Gyllen ett handlingsprogram för 
hur gallerian skall förhålla sig till marknadsföring. De såg detta som 
nödvändigt eftersom det är svårt att marknadsföra 15 helt olika butiker. 
Den ursprungliga marknadsplanen revideras varje år och utgör grunden för 
de årsmarknadsplaner som styrelsen sammanställer.  
 
Gyllen har en vision för sin marknadsföring som bygger på såväl interna 
som externa mål. Margareta Paulsson menar att det är viktigt att gallerian 
har en vision så att alla i huset skall vara medvetna om vad som är avsikten 
med deras gemensamma marknadsföring. Vid utformningen av 
markandsföringen samarbetar företagarföreningens styrelse med Markus 
Annonsbyrå. Annonsbyrån hjälper dock inte enbart till med att marknads-
föra gallerian utåt mot kunderna utan även inåt mot personalen i butikerna. 
Margareta Paulsson anser att:  
 

”Det är oerhört viktigt att den marknadsföring som Gyllen använder mot 
kunderna stämmer väl överens med det de möter i husets olika butiker.”  

 
Källa: Margareta Paulsson, 2003-03-13 

 
Av gallerians gemensamma marknadsföringsbudget går nio tiondelar till 
ren marknadsföring. Den resterande tiondelen går till bland annat 
bevakning och administration. Av budgeten står företagen i Gyllen för två 
tredjedelar och fastighetsägaren för en tredjedel. Det har på senare tid skett 
en kraftig ökning av gallerians marknadsföringsinsats. På bara några år har 
summan som läggs på gemensam marknadsföring fördubblats. Enligt 
Margareta Paulsson är idag alla företag i gallerian överens om att budgeten 
ligger på en rimlig nivå. Naturligtvis har både kedjorna och de privata 
företagen i huset också egna marknadsföringsbudgetar som ligger utanför 
gallerians gemensamma.  
 
Innan styrelsen upprättade handlingsprogrammet använde sig gallerian av 
olika marknadsföringsmetoder varje år. Sedan handlingsprogrammet kom 
är dock marknadsföringen mer varierande, men samtidigt mer sammanhåll-
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en. Idag använder Gyllen flera olika typer av marknadsföring. De arbetar 
bland annat med direktreklam. I år kommer de att ha sju olika aktiviteter 
som främst riktar sig till de närmast belägna hushållen i Linköpings 
centrum. Det rör sig om cirka 6 000-7 000 hushåll. Förutom denna 
marknadsföringskanal använder sig gallerian även av marknadsföring i 
butikerna och en mindre mängd annonsering i tidningen Östgöta 
Correspondenten. Margareta Paulsson menar dock att det är svårt för 
Gyllen att annonsera som galleria eftersom husets företag har så olika 
budskap och därmed svårt att enas om något gemensamt. Gyllen är dock 
med och annonserar i de vår- och julbilagor i Östgöta Correspondenten som 
Cityföreningen samordnar. Dessutom kommer de senare under våren 2003 
att annonsera i gratistidningen ”Nolltretton”. En av målgrupperna som 
Gyllen vill nå i dagsläget är yngre människor. 
 
För att Gyllen skall utmärka sig lite och sticka ut hakan har de använt sig 
av reklam på lite annorlunda ställen. De använder bland annat de ljuslådor 
som finns runt om i kommunen. Styrelsen på Gyllen har även diskuterat att 
börja använda radio och teve reklam, men det är inget de ägnar sig åt idag. 
Detta eftersom det precis som vid tidningsreklam blir svårt att utforma en 
sammanhållande reklam för hela huset.   
 
Gyllen har från och med 2003 börjat genomföra en årlig marknads-
undersökning för att till exempel se vad kunderna tycker om Gyllen. 
Dessutom genomför gallerian en utvärdering av den direktreklam som de 
använt sig av. Direktreklamen bygger på ett kupongsystem, vilket innebär 
att kunderna skall ta med kupongen till butiken när de utnyttjar ett 
erbjudande. På detta sätt kan butikerna senare se hur många kunder som 
utnyttjat erbjudandena och genomföra en utvärdering av markandsförings 
effektivitet. Margareta Paulsson menar att Gyllen arbetar såväl med att 
skaffa nya kunder som att behålla gamla. Dessutom anser hon att nöjda 
kunder är den bästa marknadsföringen som finns.  
 
Margareta Paulsson anser att det är väldigt viktigt att alla företag i Gyllen 
kommer med konstruktiv kritik och idéer angående gallerians 
gemensamma marknadsföring. Det är inte meningen att butikerna bara 
skall betala en viss summa varje månad till föreningen och sedan överlåta 
allt på styrelsen. För att öka deltagandet använder föreningen ett 
frågeformulär där företagen kan komma med förslag på egna aktiviteter 
som kan vara till nytta för hela huset. Som exempel kan nämnas att om en 
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viss butik firar tioårsjubileum kan pengar tas från den gemensamma 
marknadsföringsbudgeten för att förstärka den individuella 
marknadsföringen och skapa lite extra draghjälp. Margareta Paulsson vet 
att det finns ett starkt förtroende bland företagen i gallerian för både 
styrelsen och Markus Annonsbyrå, men hon tycker att butikerna borde 
engagera sig mer. 
 
Under 2003 kommer vissa uppfräschningar att göras av Gyllens fastighet i 
samband med dess 35-årsjubileum. I det handlingsprogram som Gyllen har 
diskuterar de bland annat hur de skall utmärka sig mot de övriga galleriorna 
i centrum. Gyllens vision är att bli Linköpings populäraste galleria. Med 
detta menar de att de vill ha flest nöjda kunder med avseende på service. 
Servicen är också en ledstjärna för gallerian och de använder den som ett 
starkt konkurrensmedel. Enligt Margareta Paulsson är detta inte något som 
Gyllen går ut med genom till exempel annonser utan det är något de arbetar 
med mer internt bland personalen.      
 

9.3.2 Upplevelsehandel 
 
Gyllen arbetar mycket för att kunderna skall känna sig välkomna och känna 
ett förtroende för gallerian. De vill att kunderna skall få upplevelser i huset 
och bli positivt överraskade. Margareta Paulsson anser att det är svårt att 
arbeta med upplevelsemarknadsföring, men att det är viktigt. Gyllen har 
inga evenemang där de bjuder in artister eller liknade. Det finns inte 
utrymme för detta i huset och det menar Margareta Paulsson är bra 
eftersom stora uppträdanden oftast lockar ut kunderna ur butikerna och tar 
intresset från handeln. De använder dock den torgyta som de har inne i 
gallerian för försäljningsaktiviteter. Detta tar form av ett mobilt säljarbord 
som alla butiker har tillgång till.   
 
Gyllen deltar även med torgstånd i den vårmarknad som Cityföreningen 
anordnar och har dessutom aktiviteter under Linköpings Sommarfestival. 
Margareta Paulsson anser att det är bra att Cityföreningen arrangerar 
evenemang eftersom det lockar mycket människor till centrum. De måste 
dock vara rimligt stora, inte ligga under bästa försäljningstid och ske på alla 
de olika torgen. Gyllen får varje år ett terminsprogram av Cityföreningen 
som visar när de olika evenemangen kommer att äga rum eftersom 
gallerian är medlem i föreningen. Dessutom är Gyllen med i 
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Galleriagruppen. Gyllen räknar inte med att försäljningen skall öka under 
evenemangen utan ser dem mer som en slags marknadsföring för centrum 
som en trevlig och trivsam mötesplats. 
 

9.3.3 Samarbetsrelationer 
 
Gyllen har flera olika samarbetspartners. En viktig partner inom 
marknadsföringen är, som tidigare nämnts, Markus Annonsbyrå. Förutom 
att hjälpa till med ren marknadsföring har de även gjort en analys över var 
huset befann sig och vad som de skulle satsa på. De genomförde intervjuer 
med alla företagen i gallerian och med fastighetsägaren. Analysen hjälpte 
sedan gallerian att se vilka aktiviteter som skulle genomföras för att stärka 
trivseln i huset. De hjälpte även till att sätta samman handlingsprogrammet. 
 
En annan partner som Gyllen samarbetar med är husets fastighetsägare 
Skandia. Gallerians fastighetsägare har en marknadskoordinator som sitter i 
Stockholm som även har hand om andra gallerior i landet. Denna person är 
med på de styrelsemöten som hålls en gång i månaden. Gyllens 
fastighetsägare har även en kontaktperson i Linköping som har hand om 
husets underhåll och skötsel. Skandia är dessutom med i Cityfastig-
hetsägargruppen och dit kan företagarföreningen vända sig med förslag på 
till exempel ombyggnad av torgen. Enligt Margareta Paulsson har alltså 
gallerian ett flertal olika kanaler som kan användas för att till exempel 
komma med förslag på förändringar. Butikerna i huset kan alla komma 
med propåer som sedan kanaliseras vidare. Gyllens företagarförening har 
dock inget direkt samarbete med kommunen utan det sköts av 
Cityföreningen. 
 

9.3.4 Vad bär framtiden med sig? 
 
Margareta Paulsson tror inte att framtidens centrumhandel kommer att 
skilja sig speciellt mycket från hur den ser ut idag. Hon tror dock att det 
kommer bli ännu viktigare att marknadsföra sig och arbeta för en ökad 
sammanhållning bland butikerna i gallerian. Dessutom menar hon att det är 
av stor betydelse att de strategiska frågorna lyfts fram tydligare i framtiden. 
Ett förslag som Margareta Paulsson har på en förbättring är att 
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Cityföreningen börjar genomföra regelbundna marknadsundersökningar 
minst en gång vartannat år för att till exempel undersöka kundattityder. 
 

9.4 ÅHLÉNS168 
 
Åhléns grundades år 1899 av Johan Petter Åhlén. Företaget var i början ett 
postorderföretag som var beläget i byn Insjön i Dalarna. Verksamheten 
flyttades senare till Stockholm. Idag är Åhléns en detaljhandelskedja som 
erbjuder ett brett sortiment inom områdena Skönhet, Hem, Media och 
Mode.  Försäljningen per affärsområde är förhållandevis jämnt fördelad och 
sker genom något av Åhléns 71 varuhus som finns runt om i Sverige, 
enskilda butiker eller via Internet. Utöver de varuhus och butiker som 
företaget har i Sverige så har de även hembutiker i Norge. Åhléns ingår i 
Antonia Ax:son Johnssons koncern. Det är inget börsägt företag utan 
Antonia Ax:son Johnsson äger samtliga aktier i Åhléns. Inom denna 
koncern finns dessutom kosmetikaföretaget Kick’s. 
 
Åhléns i Linköping är vad gäller omsättning ett av de största varuhusen 
inom koncernen. De har många kunder under februari månad 2003. Detta 
är dock ingen stor månad utan snarare en medelmånad. Siffran skulle 
förmodligen öka något om december månad tillkom och ett genomsnitt 
skulle tas för hela året. Varuhuset har ingen kundräknare, men enligt 
Cecilia Mårtensson är förhållandet vad gäller antalet besökare ofta minst 
det dubbla jämfört med de betalande kunderna. Hela Åhléns brukar i 
genomsnitt ha 70 miljoner besökare varje år169.  
 

9.4.1 Att synas i mängden 
 
Åhléns använder sig av central marknadsföring och därmed tas all 
marknadsföring fram på Åhléns huvudkontor. De använder bland annat 
annonsering i dagstidningar, veckopress och tevereklam. Alla de annonser 
som Åhléns använder är till för att skapa en profil och en image. Bland 
veckopressen använder de bland annat tidningar som Amelia och Elle 
Interiör där de ofta har egna bilagor med. Förutom detta får Åhléns reklam 
som människor inte tänker på. Det handlar till exempel om indirekt reklam 

                                           
168 Intervju med Cecilia Mårtensson, Åhléns, 2003-04-01 
169 Åhléns årsredovisning, 2000 s. 4  
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där olika produkter från Åhléns rekommenderas i reportage som utförs av 
människor utanför Åhléns. Dessutom har Åhléns Sveriges största kund-
klubb.  
 
Klubben introducerades 1996 och vid slutet av 2000 uppgick antalet 
medlemmar till cirka 900 000. Detta är en siffra som kontinuerligt stiger.170 
Medlemskapet innebär att medlemmarna får poäng när de gör sina inköp 
som sedan omvandlas till värdecheckar. Klubbens medlemmar står för 
ungefär en tredjedel av Åhléns omsättning. Klubben har en tidning som 
kommer ut fyra till sex gånger om året som bland annat innehåller 
produktinformation, erbjudanden och annonser. Det finns undersökningar 
som visar att denna tidning är en betydelsefull mediekanal.171 
 
Åhléns i Linköping har ibland annonser i Östgöta Correspondenten, men 
annonserna är då uttagna centralt. Under mars och april hade de en stor 
annons i denna tidning med en tjej i en kofta. Denna annons skall vara 
profilskapande och ge kunderna en känsla för Åhléns vårmode. Åhléns i 
Linköping är med i Cityföreningen och därigenom anser Cecilia 
Mårtensson att de genom sin medlemsavgift indirekt betalar för viss 
marknadsföring av centrum. Hon menar att föreningen är bra för Linköping 
som stad eftersom det är ett av de få sätt som finns att samordna handlarna i 
centrum. 
 
Åhléns har en slogan som de gärna förmedlar som lyder ”att erbjuda 
rationell upplevelsehandel och vara den bästa marknadsplatsen till nytta 
och glädje för nyfikna och moderna shoppare”. Denna slogan riktar sig till 
en bred publik och den typiska kunden är en person som är ung i sinnet. 
Det kan till exempel vara en 80-åring som vill förnya sitt hem och som 
fortfarande är nyfiken. Den vänder sig till såväl kvinnor som män som vill 
få positiva upplevelser när de göra sina inköp.  
 

”Åhléns har inte råd att välja bort olika målgrupper och därför är alla 
människor välkomna. Naturligtvis kan vi dock inte tillfredsställa alla olika 
kunders behov.” 

 
Källa: Cecilia Mårtensson, 2003-04-01  

 

                                           
170 Åhléns årsredovisning, 2000 s. 4  
171 Ibid s. 14 
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Åhléns genomför en till två gånger om året marknadsundersökningar för att 
ta reda på vad kunderna tycker om deras service, vad som är bra och vad 
som är mindre bra. Utifrån detta ser de sedan vilka förändringar de bör 
genomföra. Åhléns har arbetat på detta sätt i många år och det är något som 
Cecilia Mårtensson anser är viktigt så att företaget vet att de arbetar i rätt 
riktning. 
 

9.4.2 Upplevelsehandel 
 
Åhléns arbetar förhållandevis mycket med att arrangera olika evenemang. 
Varuhuset i Linköping har till exempel modevisningar två gånger om året. 
Dessa infaller på våren respektive hösten. Modevisningarna anordnas av 
Cityföreningen tillsammans med ytterligare något företag. Vid dessa 
evenemang får alla butiker i centrum vara med och visa sitt mode. 
Modevisningarna hör till de stora evenemangen på Åhléns. Andra 
evenemang som sker i varuhuset är till exempel klubbkvällar. Under dessa 
kvällar kan det vara modevisningar, erbjudas annorlunda recept eller 
liknande. Ibland har Åhléns gästande artister som uppträder.  Som exempel 
kan nämnas att pop- och rockbandet Supernatural uppträde på Åhléns våren 
2003. Det kom då cirka 400 människor för att se uppträdandet. Enligt 
Cecilia Mårtensson behöver inte evenemanget i sig bidra till någon ökad 
försäljning för stunden. Även om det vid detta uppträdande såldes många 
cd-singlar.  Hon menar att denna typ av evenemang i stället skapar ett slags 
goodwill för en lång tid framöver för varuhuset. Detta är en anledning till 
att Åhléns idag satsar mer på evenemang än tidigare. Cecilia Mårtensson 
menar att:  
 

”Det är en del av servicen och det är viktigt att ge kunderna det lilla extra 
som de inte förväntat sig. Dessutom är människor inte lika priskänsliga nu 
som de var tidigare.” 

 
Källa: Cecilia Mårtensson, 2003-04-01 

 
Åhléns utvärderar de olika evenemangen de genomför genom att se på hur 
mycket människor som besöker dem. Klubbkvällarna utvärderas genom att 
de ser på mängden människor, hur stor försäljningen är och vilka 
procentuella förändringar som finns mellan olika klubbkvällar. 
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Ett lyckat evenemang skall enligt Cecilia Mårtensson locka mycket 
människor och det skall uppfattas som något positivt bland kunderna. Det 
skall dyka upp händelser som gör att kunden upplever det som något nytt 
och spännande. Som exempel kan nämnas att Åhléns under bokrean 2003 
samarbetade med Hemköp och bjöd besökarna på kaffe och smörgås. Detta 
framkallade enligt Cecilia Mårtensson en oväntad reaktion hos besökarna 
och det är något som de kommer komma ihåg under en längre tid. Detta 
eftersom det inte är något som faller in i mängden och glöms bort. 
  

9.4.3 Samarbetsrelationer 
 
Åhléns i Linköping samarbetar bland annat med sin fastighetsägare 
Lundbergs. Naturligtvis har även fastighetsägaren ett starkt intresse av att 
det går bra för varuhuset så att huset får ett bra läge i Linköping. På så sätt 
kan fastighetsägaren höja hyrorna och tjäna mer pengar. Enligt Cecilia 
Mårtensson finns det fastighetsägare som ser mer till handel och försöker 
att anpassa sig till rådande situation än vissa andra. Till exempel har vissa 
fastighetsägare tidigare enbart sysslat med bostäder och de har ofta svårare 
att anpassa sig till handel. Hon anser dock att Lundbergs är insatta i 
handelns uppbyggnad och har en god förståelse. 
 
Åhléns har inget direkt samarbete med kommunen utan detta sker genom 
Cityföreningen och Svensk Handel. Cecilia Mårtensson anser att: 
 

”Kommunen har fått upp ögonen mer nu för hur stor handeln egentligen är. 
Tidigare var det lite si och så med detta.”  

 
Källa: Cecilia Mårtensson, 2003-01-01 

 
Cecilia Mårtensson tror dock fortfarande att kommunen inte riktigt ser vad 
handel kan göra för Linköping och hur många arbetstillfällen den ger. 
Handeln är ju nära sammankopplad med turism och det handlar inte längre 
enbart om att åka till ett utflyktsmål som till exempel Astrid Lindgrens 
värld i Vimmerby utan det handlar även mycket om shopping. 
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9.4.4 Vad bär framtiden med sig? 
 
För ett decennium sedan så var utvecklingen i Sverige liknande den som 
skedde i USA, att stadskärnorna började konkurreras ut av externa 
köpcentrum. Cecilia Mårtensson menar att kunderna idag efterfrågar en 
mysig och trevlig shopping. Hon tror dock att de små butikerna i centrum 
kommer att försvinna och att endast de större kedjorna kommer att 
överleva. Detta är en utveckling som hon helst inte vill se eftersom de 
mindre butikerna är lite av charmen med stadskärnan. Om dessa handlare 
skall överleva och kunna konkurrera tror hon att ägarna måste erbjuda en 
ännu bättre service än idag och dessutom utöka sina öppettider. 
 
Cecilia Mårtensson tror att antalet dubbeletableringar kommer att öka och 
att fler butiker därmed kommer att finnas såväl i centrum som i externa 
centrum. Vad gäller Åhléns framtid så tror hon att företaget kommer att 
öppna fler butiker inom till exempel områdena Hem och Skönhet. 
Dessutom tror hon att det kommer ske fler varuhusetableringar. Hon menar 
dock att det förmodligen inte kommer att ske i samma snabba takt som för 
enskilda butiker eftersom varuhusen kräver större lokaler och dessa ofta är 
svåra att få tillgång till.  De nyetablerade butikerna tror hon kommer att 
placeras både centralt i städerna och i externa etableringar. 
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10 ÖKAD KONKURRENS HAR FÖRÄNDRAT 
CENTRUMHANDELN 

 
år uppsats handlar bland annat om hur centrumhandeln i 
Linköping har påverkats av de externa etableringarna i Tornby. 

Under studiens gång har det framkommit en stor mängd intressant 
information, både från organisationer som har ett lite vidare perspektiv på 
handeln och från handlarna själva. Det har visat sig att centrumhandeln 
har påverkats i hög grad och att det också har lett till vissa förändringar i 
handelns sätt att tänka. I det följande kapitlet redogör vi för på vilket sätt 
som handeln i Linköpings centrum har påverkats. Vi avser också att utreda 
huruvida centrumhandlarna upplever Tornby som ett hot. Som grund 
använder vi Ahrne och Papakostas, 2002 som vi redogjorde för i kapitel 4. 
Inledningsvis kommer vi att klargöra hur vi tänker strukturera återstoden 
av analysen. 
 

 

10.1 DEN FORTSATTA FRAMSTÄLLNINGEN 
 
Vår uppsats följer ett tydligt mönster. För att tydliggöra hur vi har lagt upp 
analysen vill vi presentera följande bild.  
 
Figur 17: Organisationsnivåer inom detaljhandeln i Linköping 
 

 
 

Källa: Egen figur 
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Vår uppsats utgår från centrumhandelns perspektiv, men är uppbyggd kring 
flera olika nivåer. Den teoretiska referensramen utgår från två nivåer, 
samhällsnivån och företagsnivån. Den förstnämnda utgörs av Ahrne och 
Papakostas teorier om organisationer i förändring. De resterande teorierna 
är utformade på företagsnivå, men vi har redan konstaterat att dessa är 
tillämpbara även på centrumhandeln. Även i empirin kan det urskiljas olika 
nivåer. Som framgår av figuren ovan så består centrumhandeln i Linköping 
av fyra nivåer. Vårt empiriska avsnitt behandlar dock enbart de tre första 
nivåerna. Det har visat sig att representanterna från dessa nivåer har haft 
förhållandevis olika syn på handeln.  
 
De som har det allra vidaste perspektivet är Per Widman från kommunen 
och Rolf Bengtsson från Svensk Handel. De talade om handeln i 
Linköpings kommun som en helhet och om centrumhandeln som en del av 
denna helhet. Därefter kommer företrädarna från Cityföreningen i 
Linköping, Pälle Strångert, Fredrik Björk och till viss del även Ulla Danell. 
De ser centrumhandeln som en helhet. Det närmaste centrumhandelns 
kärna vi har kommit har varit att tala med företrädare från de stora 
butiksgalleriorna i Linköpings centrum. De kan se hur handeln utvecklas 
från dag till dag och vilka problem som de kan ställas inför, bland annat 
vad gäller att marknadsföra sig för att synas i mängden.  
 
I detta kapitel knyter vi samman våra teorier med empirin och analyserar de 
tre första nivåerna. Våra råd riktar sig dock till samtliga nivåer eftersom det 
är viktigt att alla gör förbättringar för att Linköpings centrum skall vara 
attraktivt även i fortsättningen. Genomgående i analysen börjar vi uppifrån 
och går neråt genom nivåerna för att det skall bli så tydligt som möjligt. Vi 
behandlar dock endast de mest relevanta nivåerna för varje avsnitt. För att 
förenkla har vi lagt en liknande figur i början av alla kapitel för att läsaren 
lätt skall kunna se vilka nivåer vi behandlar. 
 
För att ytterligare förtydliga hur vi har byggt upp analysen vill vi även 
presentera följande bild.  
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Figur 18: Påverkansmodell 
 

 
 

Källa: Egen figur 
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10.2 KAMPEN OM KÖPARNA 
 

 
 
En trend inom dagens detaljhandel är att många handelsföretag sprider ut 
sig på flera orter i landet. Inte minst de stora affärskedjorna. Det har fått till 
följd att samma butiker finns i de flesta svenska städer idag och att 
situationen inom handeln ser likartad ut på många orter i landet. Vi kan här 
dra en parallell till vad som sker globalt och föra över det till Sverige. 
Samtidigt som en ny butik innebär större lokal variation, så blir det samma 
variationer överallt i landet. På ett sätt anser vi att det här kan vara något 
negativt och tråkigt eftersom det då inte finns någon anledning för 
människor att lämna bostadsorten för att handla. Det blir då allt viktigare 
för handeln att se till att miljöerna är trevliga och unika för just den staden.  
 
Att fler butiker sprids ut på fler orter i landet får dock till följd att det blir 
tätare mellan butikerna, vilket gör att kunderna får ett större urval av 
butiker att handla i. I förlängningen leder detta i sin tur till att konkurrensen 
ökar mellan handlarna. Något som vi menar är positivt eftersom vi anser att 
det är just konkurrensen som är en källa till förändring. Vårt förhållnings-
sätt till förändring är att det är en kontinuerlig process och att förändringar 
hela tiden sker inom handeln. Vi menar dock att det sker större och mer 
genomgripande förändringar när nya aktörer kommer in på marknaden. Det 
är oundvikligen så att de gamla aktörerna måste anpassa sig till den nya 
situation som då uppstår. 
 
Centrumhandeln i Jönköping råkade väldigt illa ut när externcentrat A6 
etablerades. Stadskärnan dog nästan ut och handlarna tappade mycket i 
försäljning på bara ett par år. En anledning till detta var enligt Sten-Åke 
Petersson att konsumtionsunderlaget inte var tillräckligt stort på den tiden 
för att bedriva handel både i och utanför centrum. Vår uppfattning är att 
förlusten även berodde på att handlarna i centrum var för tröga och inte såg 
vad som var på väg att hända. De blev överraskade när det kom in en ny 
aktör på marknaden och kunde inte hävda sig i konkurrensen med A6 med 
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samma grundtankar som tidigare. Det var också så att det fanns en stark 
motvilja från centrumhandlarnas sida att förändra sig. Kommunpolitikerna 
däremot såg, med deras vidare perspektiv, att A6 skulle bli en tillgång för 
staden inte minst genom en kraftig sysselsättningsökning. De tyckte 
samtidigt att centrum hade sin roll och sina möjligheter, men att det 
krävdes utveckling för att de skulle kunna hänga med. Det fanns alltså en 
skillnad beroende på vilket perspektiv som handeln studerades utifrån. 
 
Denna ovilja mot förändring från centrumhandlarnas sida anser vi hade 
många orsaker. För det första var inte konkurrensen särskilt stor inom 
handeln i Jönköping innan det byggdes butiker på A6-området. Handlarna i 
centrum var välmående och de såg ingen anledning att anstränga sig så 
mycket. För det andra kan det vara så att handlare i centrum, åtminstone de 
mindre, är speciella på så sätt att de lever sig in i sitt arbete och butiken är 
en del av deras livsstil. Ju starkare de känner för handeln desto svårare är 
det att genomdriva en förändring, i synnerhet en stor förändring som det 
skulle ha krävts för att kunna överleva de första åren efter A6 etablering. I 
centrum fanns det också, på den tiden, ett flertal butiker som funnits hos 
samma ägare under flera decennier. Det innebär att de har lagt ner mycket 
tid och arbete för att bygga upp sin verksamhet. En följd av detta blir dels 
att de blir lojala mot företaget och dels att de känner att de vill försvara sina 
egna intressen. Oviljan att förändra sig växer av rädsla för att förlora det 
som de har byggt upp. Det kan också ha varit så att vissa handlare inte 
kunde förändra sig i någon större utsträckning. De tillgångar, kollektiva 
resurser, som fanns till exempel i form av butiksyta och personal var 
begränsade hos många handlare, vilket kan ha inneburit att större 
förändringar var svåra att genomföra. 
 
Även Linköpings centrumhandlare är och har varit lite tröga. De har dock 
klarat sig bättre än i Jönköping gentemot handeln i Tornby. En orsak till 
detta anser vi är det faktum att kommunpolitikerna, till skillnad från i 
Jönköping, var mer tveksamma till att tillåta handel utanför stadskärnan. 
Det tog längre tid att komma fram till något beslut i frågan. Under denna 
tid fick centrumhandeln upp ögonen för vad som hände i Jönköping och i 
andra städer när externetableringar byggdes. De kunde då förbereda sig mer 
för vad som skulle kunna hända när en ny aktör visade sig. Tornby 
uppfattades direkt som ett hot och de började redan tidigt samarbeta för att 
bli starkare. Bland annat bildades Cityföreningen under denna tidsperiod.  
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10.3 SAMARBETE FÖR KONKURRENSKRAFT 
 
Vi anser att Cityföreningen är bra för centrumhandeln i Linköping och för 
att den skall klara sig i konkurrensen. Det är en frivillig organisation och 
sådana kräver engagerade människor för att fungera bra. Sådana fanns 
också redan från början, vilket gjorde att de kunde skapa en vilja hos 
handlarna att förändra sig när kommunen väl beslutade om att tillåta handel 
i Tornby. Starkt engagemang kan dock innebära att det växer fram en ovilja 
att förändra sig. Risken för detta ser vi som liten eftersom det på senare år 
har kommit in nya personer i föreningens ledning. Eftersom föreningen 
består av två personer ger det också mer när en ny tillkommer än om 
ledningen skulle bestå av många fler. Flera av centrumledarna har också 
sagt att Cityföreningen ser till att utvecklingen går framåt hela tiden och att 
centrumhandeln kan förbättras kontinuerligt.   
 
Cityföreningen ligger mellan kommunen och handlarna och därmed anser 
vi att de fungerar som en sammanhållande länk mellan dessa nivåer. Det 
forum som de samarbetar inom är Citysamverkansgruppen. Företrädarna 
för Cityföreningen, Pälle Strångert, Fredrik Björk och till viss del även Ulla 
Danell, ser centrumhandeln som en helhet. De arbetar alltså inte med 
handeln i stort som exempelvis kommunen och Svensk Handel gör. 
Därmed kan de vara mer fokuserade och ta till vara centrumhandlarnas 
intressen på ett bättre sätt. Vi ser det inte som självklart att handlarna i 
Linköpings centrum skulle ha samarbetat i samma utsträckning om inte 
Cityföreningen fanns. Det kunde då också bli ett för stort glapp mellan 
kommunen och handlarna, vilket skulle innebära att de inte förstod 
varandras situation tillräckligt bra. Vi har fått uppfattningen att handlarna 
har större förtroende för Cityföreningen än för kommunen när det gäller att 
utveckla centrumhandeln. Det här är dock naturligt, anser vi, eftersom 
kommunen har så många olika intressen att ta hänsyn till. 
 
När det gäller handeln i stort i Linköping krävs det samarbeten på olika 
nivåer för att kunna locka kunder från andra kommuner att komma till 
Linköping och handla. Det kanske till och med krävs djupare samarbete 
mellan handlarna i centrum och handlarna i Tornby för att nå detta mål. 
När kunderna väl har kommit hit får alla konkurrera med varandra på sitt 
sätt. 
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Vi menar att det inte krävs alltför genomgripande förändringar för att 
centrumhandeln i Linköping skall klara sig bra i konkurrensen. Alla de 
stora galleriorna har redan genomgått stora förändringar sedan Tornby 
etablerades. Till exempel har Filbytergallerian byggt om lokalerna och bytt 
inriktning med ett något exklusivare utbud. Även Gränden håller just nu på 
att bygga ut och kommer att innehålla fler butiker. De har även tagit fram 
en helt ny logga som skall ge ett tydligare budskap om vad de står för. 
Även fastighetsägarna är involverade i detta arbete, vilket vi anser tyder på 
att de förstår att det är viktigt att ta handeln på allvar. Vi anser därför att 
centrumhandlarna skall fortsätta sin verksamhet på samma sätt som 
tidigare. Det finns så många förtjänster med att bedriva handel i 
stadskärnorna. Inte minst det faktum att det är mysigt att gå genom staden 
och samtidigt handla, vilket också är något som många av 
intervjupersonerna har framhållit. Det går att komma långt bara genom att 
marknadsföra dessa fördelar mer och få fler människor att inse att det är en 
bra plats att göra sina inköp på. Vi kommer att behandla ämnet 
marknadsföring ytterligare längre fram i analysen.  
 

10.4 ÄR TORNBY ETT HOT MOT LINKÖPINGS 
CENTRUM? 

 
När vi presenterar de olika synpunkterna vad gäller konkurrenssituationen 
mellan centrum och Tornby gör vi det med de olika nivåerna som 
utgångspunkt. 
 

10.4.1 Linköping sett från ovan 
 
Kommunen är naturligtvis en av de största aktörerna inom handeln i 
Linköping. Vi anser att det är viktigt att de inser vilken stor del av 
näringslivet som handeln utgör i en stad som Linköping. Det finns lika 
många anställda inom handeln som det gör på SAAB som alltid har ansetts 
som en viktig arbetsgivare i staden. Vi tycker oss se att det finns vissa 
tecken på att kommunen har börjat lyssna på handlarnas intressen och tar 
deras synpunkter på allvar. De har också ett bra samarbete tillsammans i 
och med att Citysamverkansgruppen bildades. Vi menar att det är viktigt att 
ha någonstans att diskutera olika frågor som rör handel och centrum 
överhuvudtaget. Innan kommunen ger tillstånd att bygga fler externcentra 
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anser vi att de måste vara noggranna och göra kontinuerliga under-
sökningar av handeln. Vi menar också att de måste vara uppmärksamma på 
olika strömningar inom handeln eftersom vi har sett att konkurrens gör att 
situationen förändras. Vidare anser vi att de även måste undersöka huruvida 
kundunderlaget är tillräckligt stort för att tillåta fler externcentra. Detta var 
ett av de misstag från kommunens sida som gjordes i Jönköping. Om det 
inte finns tillräckligt med kunder förlorar alla parter på det. Inte minst 
centrumhandeln.  
 
Linköpings kommun var i början väldigt tveksamma till att tillåta 
externhandel. En orsak till detta anser vi kan vara att de var rädda för vad 
som skulle kunna hända med stadskärnan. De såg vad som hände i 
Jönköping och andra städer och ville inte uppleva samma utveckling här. 
Idag tror inte Per Widman från kommunen att handlarna i centrum generellt 
sett känner sig hotade av Tornby. De arbetar inte från kommunens sida med 
några alarmerande frågor just nu vad gäller handeln i stort, vilket vi anser 
tyder på att inte heller kommunen tycker att Tornby är ett stort hot längre. 
Vår uppfattning är att de i stället tycker att Tornby är väldigt positivt för 
Linköping. En bidragande orsak till det bör vara den otroligt höga 
omsättningen som handeln utanför centrum lyckas hålla. Den närmar sig 
till och med samma nivå som Kungens kurva utanför Stockholm, vilket 
naturligtvis innebär höga skatteintäkter till Linköpings kommun. De många 
arbetstillfällen som skapas bidrar också till att höja intäkterna och ger i sin 
tur goda möjligheter till att Linköping växer som stad. Per Widman tror 
också att staden kommer att fortsätta att öka sin befolkning under 
överskådlig tid.  
 
Rolf Bengtsson på Svensk Handel ser inte heller att externhandeln är något 
hot mot centrumhandeln. Åtminstone inte på lite större orter. Vi håller med 
om detta och menar att det finns utrymme för båda parter att överleva i en 
så pass stor stad som Linköping. Det gynnar mångfalden inom handeln, 
vilket gör att kunderna får ett större urval. Ett bevis för detta är, enligt oss, 
det faktum att centrumhandlarna har gått med vinst totalt sett nästan varje 
år sedan Tornby etablerades. Detta trots att så mycket pengar går till 
externhandeln varje år. Vår åsikt är även att konkurrens är något bra 
eftersom det främjar nya idéer och koncept som kan vara bra för framtiden 
för handeln. Rolf Bengtsson för dock fram två villkor som måste vara 
uppfyllda för att centrumhandeln inte skall ta skada av en externetablering. 
Det första är det politiska villkoret som innebär att kommunen måste vara 
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beredd att bygga ut infrastruktur och så vidare för människor lätt skall 
kunna komma in till stadskärnorna med bil. Det andra villkoret är att 
handlarna själva måste vara duktigare på att marknadsföra sig så att 
människor utifrån lockas in till handeln. Eftersom det inte går att försumma 
det faktum att det vanligaste transportmedlet idag är bilen anser vi att det 
politiska villkoret är självklart. Vägar och parkeringsplatser måste byggas 
ut för att tillgängligheten skall bli bättre. Även det andra villkoret är också 
något som är uppenbart för oss. Det spelar ingen roll hur fin stadskärnan är 
om inte marknadsföringen fungerar så människor utifrån inte känner till 
det. Vi kommer dock att återkomma till detta ämne senare.  
 

10.4.2 ”Fem myror är fler än fyra elefanter” 
 
Pälle Strångert och Fredrik Björk på Cityföreningen ser Tornby som ett 
komplement till centrumhandeln. De arbetar naturligtvis för att 
centrumhandlarna skall vara välmående, men de tycker också att det är 
viktigt att ha en fungerande externhandel. Ulla Danell som tidigare jobbat 
på Cityföreningen anser att det är fantastiskt att kunna gå genom hela 
centrum på en kvart. Hon menar också att det är väldigt trivsamt i centrum 
och att det är oslagbart när det gäller att tillfredsställa människor med olika 
smaker. Externhandeln ger inga ”kulturella tillskott till själen” som 
centrumhandeln kan göra. Dessutom tror hon att personlig service kommer 
att bli allt viktigare i framtiden, vilket centrumhandlarna ofta kan ge. 
 
Inte heller företrädarna för galleriorna ser Tornby som en direkt 
konkurrent. Även de säger att det är ett komplement till centrumhandeln. 
Vi instämmer inte riktigt med Cityföreningen och handlarna att Tornby inte 
är någon direkt konkurrent. Vår åsikt är att centrum visst konkurrerar med 
Tornby när det gäller till exempel öppettider och utbud. Dock skiljer de sig 
på andra punkter som kultur, parker, kyrkor, caféer och så vidare. Det är 
detta som gör att stadskärnan lättare kan erbjuda trivsel och upplevelse och 
som gör att den blir mysig att gå och handla i. Med hjälp av detta kan 
centrum ge kunderna det lilla extra och skapa sig ett överläge genom att 
trycka på sådant som externetableringarna inte har någon möjlighet till. Vi 
menar alltså att det inte bara handlar om att konkurrera med utbud och 
olika produkter utan att det går att lägga på ytterligare en dimension. Vår 
uppfattning är därmed att Tornby inte spelar på riktigt samma plan. 
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Handlarna i Tornby och centrum skall inte heller försöka ta efter varandra 
utan de utgör bra komplement.  
 
Vi håller med det som många av våra intervjupersoner har sagt, nämligen 
att det rör sig om två helt olika kundgrupper som åker till de olika ställena 
för att handla. För att ta ett exempel så satsar Filbytergallerian mer på 
kvalitet. I och med detta kan de ta ut högre priser. Butikerna i gallerian ger 
också mer personlig service än vad vissa butiker i Tornby kan ge. Detta 
hjälper till att skapa relationer till kunderna. Olika människor har också 
olika preferenser när det gäller pris och kvalitet. Vissa har också mer tid än 
andra att gå och handla. Den grupp som handlar i centrum kanske är de 
som bor där, men som inte har bil. Då är det närheten till butiken som har 
störst betydelse. 
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11 ETT UNIKT LINKÖPING 
 

 detta kapitel redogör vi inledningsvis för vad Linköpings 
kommun gör för att marknadsföra Linköping som stad och hur 

Cityföreningen går tillväga för att skapa en unik stadskärna. Därefter 
inriktar vi oss på hur galleriorna marknadsför sig idag. Vidare analyserar 
vi varför de använder just de metoderna samt hur de kan utveckla sin 
marknadsföring. Löpande i kapitlet ger vi råd till aktörerna inom 
Linköpings detaljhandel hur de skall utveckla sin marknadsföring. Till vår 
hjälp använder vi de teorier som vi redogjorde för i kapitel 5. Vi 
presenterar även en figur som vi har utformat utifrån en redan befintlig 
modell.  
 

 

11.1 EN LAGOM STOR STAD I SINA BÄSTA ÅR 
 

 
 
Hur marknadsföringen skall se ut anser vi beror på vilket perspektiv som 
tas. Ett regionalt perspektiv som kommunen och Svensk Handel har är av 
stor betydelse för Linköping som stad. Vi anser att det är bra att kommunen 
försöker att ordna attraktioner i Linköping som gör att människor lockas 
hit. Ett bra exempel på detta menar vi är Cloetta Center som skall byggas i 
staden. Även om anläggningens besökare inte har som syfte att handla så är 
vår åsikt att det kommer att bli en positiv sidoeffekt med den nya arenan. 
Vi menar att den närliggande handeln kommer att gynnas av att det 
kommer många besökare till arenan. Förutom detta har kommunen skapat 
en restauranggata i centrum och rustat upp torgen för att göra centrum 
attraktivt. Vi anser att det är bra att kommunen satsar på stadskärnan. De 
olika fonderna där olika organisationer kan söka pengar har varit till nytta i 
detta arbete.  
 

I 
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Naturligtvis är det inte enbart kommunen som skall marknadsföra 
Linköping. Vi anser att alla involverade organisationer i en kommun måste 
hjälpas åt för att locka människor från andra kommuner. Det är viktigt att 
alla aktörer samarbetar och det är som sagt bra att det finns en 
sammanhållande länk för centrumhandlarna genom Cityföreningen. Alla de 
stora handlarna i Linköpings centrum är med och det gör att vår 
uppfattning är att föreningen har blivit starkare än tidigare. Vi anser dock 
att handlarna och fastighetsägarna måste bidra med mer pengar till 
Cityföreningen för att de skall kunna utöka centrums gemensamma 
marknadsföring. Detta anser vi inte borde vara så svårt eftersom handeln i 
centrum går så pass bra som den gör. Trots att föreningen har en så pass 
liten budget anser vi att de gör ett bra arbete. Vi menar dock att de behöver 
arbeta mer med att skapa förnyelse i centrum och göra det till en marknad 
för nya handelskedjor. Cityföreningen skulle till exempel kunna resa runt i 
några av de större städerna i landet för att finna nya butikskoncept och för 
att få inspiration av lyckade butiksetableringar i andra stadskärnor. På så 
sätt kan de bygga upp ett större kontaktnät och lättare locka nya butiker till 
Linköpings centrum. Dessutom kan detta bidra till att butiker som funderar 
på att etablera sig i Linköping inte direkt väljer Tornby utan att de i stället 
ser centrum som det bästa alternativet.  
 
Cityföreningen bör enligt oss arbeta mer med att övertyga de handlare som 
fortfarande inte insett fördelarna med en gemensam marknadsföring av 
Linköpings centrum. Just för tillfället tänker Cityföreningen över hur de 
skall marknadsföra centrum, vilket vi anser är bra eftersom vi vill se mer 
långsiktig marknadsföring. Dessutom vill vi se att Cityföreningen vänder 
sig utanför Linköping med sin marknadsföring. Detta sker till viss del 
redan idag eftersom de annonserar i tidningarna, men vi anser att 
annonseringen kan utökas.  Cityföreningen skulle kunna samordna så att 
centrumhandlarna gemensamt annonserade i dagstidningar utanför 
Linköping som till exempel i grannkommuner som Norrköping. Vi anser 
inte att detta samarbete måste knytas enbart till detaljhandeln i centrum 
utan även inkludera exempelvis restauranger, caféer och museer. Detta 
skulle göra att besöket mer tar form som en utflykt för människor utanför 
kommunen. Vår tanke är att detta skulle göra det lättare för alla parter i 
kommunen att se fördelarna med ett längre tidsperspektiv eftersom det är så 
många aktörer som kan dra nytta av det.  Ett förslag är att intressenterna i 
kommunen gemensamt utformar ett cityhäfte där det ingår en mängd olika 
erbjudanden. Dessa erbjudanden skulle kunna komma från olika butiker, 
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caféer, museer, kyrkor och så vidare. Det skulle också kunna röra sig om 
rabatter på att hyra bil eller på bussresor inom centrum.  
 
Det finns flera olika marknadsföringsmedel som centrumhandlarna har till 
sitt förfogande. Exempelvis kan de använda Kotlers fyra P. Vi har fått 
uppfattningen att kunderna har blivit allt mindre priskänsliga och värderar 
kvalitet och service betydligt högre och detta menar vi gör att priset blir 
mindre viktigt. Naturligtvis finns det även kunder som är priskänsliga och 
det är till dessa som många av etableringarna i Tornby vänder sig. Produkt 
anser vi har mindre relevans för centrumhandeln eftersom teorin om de fyra 
P:na är uppbyggd på enskilda företag och de produkter som de tillverkar 
medan vår uppsats berör grupper av serviceproducerande företag. Vi menar 
att centrumhandlarna inte i så stor utsträckning konkurrerar med sina varor 
utan med att ge upplevelser och att skapa en image vilket gör att 
produkterna inte har någon framträdande roll. Vår åsikt är alltså att själva 
kärnprodukten i sig inte är så viktig för centrumhandlarna. Däremot anser 
vi att den faktiska produkten har stor betydelse. Handlarna måste erbjuda 
något utöver det som kunderna efterfrågar.  Enligt oss är kvalitet, design 
och varumärke särskilt viktigt för centrumhandeln eftersom det är en del av 
imageskapandet. Det går alltså inte att säga att konkurrensmedlet produkt 
är fullständigt irrelevant. Vi är medvetna om att de flesta butiker i centrum 
håller en relativt hög kvalitet på sitt sortiment, vilket kan göra det svårt att 
använda detta som enda konkurrensmedel.  
 
Naturligtvis kan de externa köpcentrumen konkurrera med centrum vad 
gäller plats genom lägre hyror och större tillgång till parkeringsplatser. 
Centrum skall därför, enligt vår mening, inte satsa på att vara bäst inom 
dessa områden utan de skall ge uttryck för sin unicitet och då blir det vikigt 
att bygga upp en profil. Trots att Tornby har en stor konkurrensfördel vad 
gäller parkeringsplatser och logistik så anser vi att även centrum har 
fördelar med sitt läge. För att nämna några exempel så finns det flera torg, 
parker, caféer, kyrkor och kultur som bidrar med att skapa en mysig 
stadskärna. Detta är enligt oss något som verkligen visar på platsens 
betydelse för centrum.  
 
Det marknadsföringsverktyg som vi anser är av störst betydelse för 
centrumhandlarna är påverkan. Påverkan menar vi har fått en ökad 
betydelse och detta anser vi är en stor fördel för centrumhandeln. 
Anledningen till detta är att handlarna i centrum kan erbjuda så mycket 
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utöver det som de externa etableringarna kan, till exempel i form av olika 
upplevelser. Detta menar vi till stor del beror på att centrumhandlarna var 
tvungna att förändra sig för att överleva när Tornby etablerades. 
Externcentrats etablering ser vi enbart som en fördel för centrum eftersom 
det har gjort att de relativt tidigt anpassade sig till kundernas nya behov och 
att det uppkom en slags upplevelsehandel. Detta hade enligt oss dröjt om 
inte Tornby hade vuxit fram. Så på sätt och vis kan centrum tacka Tornby 
för att centrum ligger så pass väl i tiden. Dessutom menar vi att detta kan 
vara en än större fördel i framtiden eftersom kunderna förmodligen 
kommer att kräva ändå fler överraskande händelser.  
 
Vi anser att image- och profilskapande är något som kommit starkt på 
senare år. Det handlar inte längre lika mycket om att enbart sälja företagets 
produkter utan det krävs ytterligare ansträngningar från företagens sida för 
att locka till sig kunder. Det handlar idag mycket om att de måste skapa en 
image och en profil. Detta berör självfallet inte enbart de enskilda butikerna 
utan även hela centrum och Linköping som stad. Den image som centrum 
skapar bygger inte på några speciella produkter och det anser vi är en 
fördel. På så sätt blir centrum inte lika beroende av olika trender inom 
handel. Detta gör att de inte blir lika känsliga.  
 
Vi anser att såväl Linköpings kommun som Cityföreningen till viss del 
saknar konkret uttalade mål för stadens marknadsföring och strategier för 
att nå målen. Både parterna skulle enligt oss tjäna på att varje år sätta upp 
övergripande mål vad gäller marknadsföringen och vad som skall göras 
under året. Det är dessutom bra om de delar in målen i submål så att alla 
individer på de olika nivåerna inom organisationerna har riktlinjer att följa. 
Vi anser också att det går att göra vissa förbättringar i centrum vad gäller 
både konkurrensmedlet plats och påverkan för att öka trivseln i centrum 
och locka mer människor. Linköping som stad anser vi har det mesta till 
exempel handel, sport och kultur, men vi saknar det som gör Linköping 
speciellt och unikt. Det är viktigt att kommunen skapar en Linköpingsnisch 
som är utmärkande för staden. Vi menar att det måste finnas något som gör 
att människor blir nyfikna och lockas hit i stället för att åka till någon 
annan stad.  
 
Några förbättringar som skulle kunna öka Linköpings attraktionskraft anser 
vi är ett bredare utbud av butiker och restauranger och mysigare torg med 
mer rörelse och aktiviteter.  Till exempel i form av fler uteserveringar, mer 
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torgförsäljning av grönsaker och blommor som har producerats inom 
kommunen. Dessutom menar vi att fler aktiviteter vid Stångån skulle locka 
fler människor till centrum. Det skulle kunna vara i form av till exempel 
fler caféer vid ån, en minigolfbana eller en ishockeyrink. Allt detta skall 
leda till att även människor utanför Linköping talar om staden och dess 
speciella atmosfär. Även om förbättringarna genomförs anser vi att det inte 
är tillräckligt. Vår åsikt är att det krävs ytterligare en typ av marknadsföring 
för att Linköping och dess stadskärna skall hitta sin nisch och det är event 
marketing. Detta tillsammans med de traditionella metoderna gör att 
kunderna lockas till staden av flera anledningar och det ser vi som mycket 
positivt. Ämnet kommer att behandlas vidare längre fram.  
 

11.2 DET ÄR DELARNA SOM UTGÖR HELHETEN 
 
Innan vi samlade in empirin var vår uppfattning att alla galleriorna i 
Linköpings centrum använde liknande marknadsföring med tyngdpunkt på 
samma mediekanaler. Detta visade sig dock inte vara fallet. Vi fann tydliga 
skillnader mellan de olika galleriornas sätt att marknadsföra sig. Därmed är 
det svårt att enbart behandla centrumhandlarnas gemensamma marknads-
föring utan att gå in så mycket på de enskilda galleriorna. Detta är en 
anledning till varför galleriorna får en framträdande roll i detta avsnitt. Vår 
tanke från början var att galleriornas huvudmedium var annonsering i 
dagspress. Det grundar vi på de undersökningar som gjorts som visar att 
annonsering är den största marknadsföringskanalen i Sverige. Detta visade 
sig stämma för Gränden och Filbytergallerian. Gränden har bland annat sin 
egen bilaga i Östgöta Correspondenten och Filbyter annonserar för-
hållandevis ofta i Östgöta Correspondentens huvudtidning i form av halv-
sidesannonser eller kvartssidesannonser.  
 
Att annonsera är ofta en billig form av marknadsföring och går vanligtvis 
att sätta in med kort varsel. Kostnaden per exponering blir ofta låg eftersom 
det är många människor som tar del av annonsen. Enligt vår mening är 
annonsering främst till för att informera kunderna och bör därför fungera 
som ett komplement till de mediekanaler som är till för att skapa en dialog 
mellan säljare och köpare. Det är alltså inte lämpligt att endast använda 
annonsering i dagspress eftersom det leder till en envägskommunikation 
och ofta enbart ger ökade intäkter under ett fåtal dagar. Dessutom kan det 
vara svårt för galleriorna att göra sin röst hörd och framhäva sin unicitet 



 
FÖR CENTRUMHANDELN I TIDEN 

144 

genom en annons eftersom det förekommer mycket brus som gör att 
mottagarna inte uppfattar det budskap som sänds ut. Vi anser dock att 
annonseringen blir allt mer profilskapande och att den därmed inte enbart 
är till för att förmedla information.    
 
Till vår förvåning använder inte Åhléns eller Gyllen annonsering i någon 
större mängd. Representanten för Gyllen menade att det är för kostsamt att 
annonsera regelbundet i Östgöta Correspondenten och att det dessutom är 
komplicerat att utforma ett gemensamt budskap för hela gallerian. För 
tillfället använder gallerian i stället direktreklam och ett kupongsystem. 
Gyllen skiljer sig alltså lite från de övriga handlarna vad gäller sin 
promotion-mix. Bland de övriga är inte direktreklam eller sales promotion 
speciellt vanligt. Även Åhléns skiljer sig från de övriga galleriorna vad 
gäller sin marknadsföring. Det är dock inte så konstigt eftersom de ingår i 
en koncern och den största delen av deras marknadsföring tas fram på 
huvudkontoret. Företaget kan därmed använda reklam som sprids över hela 
landet och de individuella Åhlénsvaruhusens marknadsföring blir därmed 
inte av samma betydelse som de övriga galleriornas i Linköpings centrum.  
 
Vi har uppmärksammat att det även finns likheter mellan galleriornas 
marknadsföringsmetoder. Det har till exempel framkommit att alla 
galleriorna använder förhållandevis enkla kanaler, men oftast en blandning 
av flera olika kanaler. Samtliga gallerior har valt att i viss mån lägga 
tyngdpunkten på en utvald kanal. I de allra flesta fallen har det också varit 
på detta medium som galleriorna valt att satsa den största delen av sin 
marknadsföringsbudget. Storleken på galleriornas marknadsföringsbudget 
är ganska likartad och har ökat förhållandevis mycket de senaste åren. 
Satsningen på ökad marknadsföring hävdar vi beror på att det krävs mer 
marknadsföring idag för att galleriorna skall kunna utmärka sig i mängden. 
Det finns annars en risk att galleriorna försvinner ur människors med-
vetande och det menar vi är svårt att arbeta upp på nytt.  
 
Enligt vår åsikt är det viktigt att de olika medierna som galleriorna 
använder ger samma budskap så att de tillsammans bildar en helhet. Allt 
galleriorna gör måste dra åt samma håll så att kunden möter en enad profil. 
Naturligtvis finns det både för- och nackdelar med de olika kanalerna och 
vi anser att galleriorna måste utnyttja mediernas olika fördelar för att bygga 
upp en bra promotion-mix.     
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Något som varit framträdande är att flera av galleriorna finner det 
problematiskt att marknadsföra alla butikerna i gallerian gemensamt. Detta 
på grund av att butikerna skiljer sig från varandra och därmed har svårt att 
enas om ett gemensamt budskap. Vi anser att Gränden har funnit en bra 
lösning på detta problem. De har valt att ha flera annonser från gallerians 
olika butiker med i den bilaga som de ger ut i Östgöta Correspondenten. På 
detta sätt kommer de undan problem med olika budskap och kundgrupper. 
Vi vill dock framhäva att Gränden måste vara uppmärksam på att de olika 
annonserna ger en entydig bild av gallerian. Alla butikernas annonser måste 
stämma överens med gallerians gemensamma image och profil. Vi anser att 
Gyllen har löst detta problem på ett bra sätt. Margareta Paulsson har en 
egen butik samtidigt som hon är ordförande för företagarföreningen. 
Därmed kan hon lättare förstå de enskilda butikernas situation, men hon 
förstår även vikten av att ha en gemensam marknadsföring och att budgeten 
hålls. En risk med detta arbetssätt kan vara att hon inte har så mycket tid att 
arbeta med gallerian som helhet. De övriga centrumledarna kan lägga all 
sin tid på detta arbete. Vår uppfattning är att det är bra att galleriorna satsar 
mycket på gemensam marknadsföring och på så sätt bygger upp en 
gemenskap. Det är också viktigt att galleriorna satsar på långsiktig 
marknadsföring eftersom det skapar trogna kunder.  
 
Vi har märkt att galleriorna även använder medier som radio och teve för 
att föra ut sitt budskap. Detta är dock inte något som sker i någon större 
utsträckning. Vår åsikt är att radioreklam är ett bra sätt för galleriorna att 
skapa en gemensam image och för att ge kunden en bild i huvudet av vad 
de står för. Denna metod använder bland annat Gränden och det anser vi är 
ett bra sätt för dem att marknadsföra sig på. Detta är även något som de 
övriga galleriorna kan ta efter. Filbytergallerian har tidigare använt sig av 
radioreklam, men de gör inte det för tillfället eftersom de vill begränsa sin 
budget. Vi anser dock att det är bra att de kanske skall återuppta denna 
kanal under hösten 2003. Tevereklam är inte alls vanligt bland galleriorna 
och detta är förståeligt eftersom det är ett dyrt sätt att marknadsföra sig på. 
Vår uppfattning är dock att det finns möjlighet att skapa tevereklam om alla 
galleriorna går samman och till exempel tar fram en bra reklamfilm om 
handeln i Linköpings centrum. Detta skulle också kunna bidra med att 
locka människor utifrån till Linköping för att handla. Vi menar att det är 
bra för Linköping som stad. 
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11.3 CENTRUMHANDELNS PROMOTION-MIX 
 
För att visa hur centrumhandeln utformar sin promotion-mix har vi utgått 
från figur 7 som kategoriserar promotion-mixens olika delar. Utifrån den 
har vi gjort en egen figur med utgångspunkt i den information som vi har 
tagit del av under studiens gång. Den figur som visas i den teoretiska 
referensramen anser vi är för generell för att passa för centrumhandeln. 
Därför har vi strukturerat om rektanglarnas position på följande sätt. 
 
Figur 19: Centrumhandelns promotion-mix 
 

 
 

Källa: Behrer och Larsson, 1998 s.146, egen bearbetning 
 
Annonsering används idag inom centrumhandeln i stor utsträckning. 
Galleriorna utformar annonser som bygger mycket på image och som 
spelar på konsumenternas känslor. Av denna anledning har vi valt att flytta 
annonseringsrektangeln till höger i figuren. Gränden använder till exempel 
i sina annonser glada tjejer som arbetar i gallerian. Detta gör de för att 
skapa en profil och för att kunderna skall känna igen sig när de besöker 
gallerian. Det är viktigt att annonsen gör att kunderna känner en tillhörighet 
och en gemenskap med individen på bilden. Grändens stora kundgrupp är 
kvinnor och det är därför också främst de som gallerian vill bygga upp en 
relation med. Naturligtvis går annonseringen även ut på att öka 
försäljningen, men inte i lika stor utsträckning som tidigare. Detta kan 
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bland annat ta sig uttryck genom en annons om en pågående eller 
kommande realisation. Vi anser att annonseringen fortfarande är till för att 
informera kunderna om olika händelser och vilket utbud som finns. 
 
Vår uppfattning är att sales promotion handlar mer om kortsiktiga åtgärder 
och därför blir inte denna marknadsföringsmetod lika viktigt för 
centrumhandlarna. Galleriorna arbetar mycket med profilskapande och 
därför måste de bygga upp en relation till sina kunder och tänka mer 
långsiktigt. Vi menar dock inte att till exempel rabattkuponger behöver 
vara en felaktig metod. Det vikiga är att de bygger på långsiktighet och inte 
utgörs av erbjudanden som sträcker sig över en väldigt kort period. Ett 
exempel som vi tidigare nämnt är att handlarna tillsammans med övriga 
aktörer kan skapa ett cityhäfte. På det sättet blir erbjudandena mer 
långsiktiga. Utifrån ovanstående resonemang har vi valt att placera sales 
promotion som såväl utbud som imageskapande.   
 
Direktreklamen anser vi är utformad ungefär på samma sätt som 
annonseringen i dagspress. Enligt vår mening bygger även direktreklamen 
mycket på att skapa en image, men till skillnad från annonserna finns det 
ofta en tydligare koppling till ett prisutbud genom exempelvis kuponger 
och erbjudanden. Detta leder till att vi anser att direktreklamen är mer 
inriktat på utbud än annonsering och därför hamnar inte denna rektangel 
lika långt åt höger. 
 
Public relations kan uppfattas som något som är väldigt svårt för företagen 
att styra. Det behöver naturligtvis inte vara fallet eftersom många företag 
har anställt speciella personer enbart för att arbeta med att skapa positiv 
publicitet. Galleriorna i Linköpings centrum arbetar dock inte på detta sätt, 
men vi menar att de indirekt kan påverka vad till exempel tidningarna 
skriver genom att använda vissa typer av marknadsföring. Om galleriornas 
gemensamma marknadsföring är uppbyggd för att skapa en viss profil så 
anser vi att det ofta är den som public relations också kommer att vara 
inriktad på. 
 
Med personlig försäljning menar vi den kontakt som sker mellan köpare 
och säljare i en butik. Det kan till exempel handla om servicen i kassan 
eller frågor kring butikens varor. Vi anser att personlig försäljning bör ligga 
mer till höger i figuren eftersom personalen är så viktig för att skapa en 
image för butikerna och galleriorna. Även om det är många faktorer som 
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spelar in för att skapa en profil så menar vi att personalen är en av de större 
bitarna. Detta eftersom de har en inverkan på kunderna. Personalen 
förmedlar till exempel gallerians och butikens budskap genom de kläder de 
har på sig och den service de ger. Vi anser att det är viktigt att kunderna 
kan identifiera sig med personalen och därför är det av stor betydelse att de 
anställda passar in i gallerians image. Naturligtvis måste personalen ha 
förmågan att öka försäljning, men det menar vi inte är det budskap som 
skall sändas till kunderna. Vår uppfattning är dock att det rena 
försäljningstänkandet har minskat och att galleriorna satsar mer på att 
skapa en image. 
 

11.4 MÅNGFALD BLAND KÖPARE OCH SÄLJARE 
 
Det är allmänt känt att konsumenter skiljer sig åt. Till exempel finns det 
bland kunderna skillnader vad gäller ålder, inkomst, kön, boende, behov 
och smak. Det är dock inte lika självklart att säljarna skiljer sig lika 
markant åt. Inledningsvis i vår undersökning trodde vi att galleriorna skulle 
vara mer lika än vad som var fallet. Detta visar enligt vår mening att det 
inte enbart är konsumenter som skiljer sig åt utan även säljarna. Galleriorna 
uppvisar skillnader till exempel vad gäller utbud, målgrupp och marknads-
föringskanaler och det menar vi beror på de olika behov som enskilda 
kundgrupper har. Vi hävdar att det krävs olika medier för att nå olika 
kundgrupper och segment. Galleriorna är bra exempel på detta faktum. I 
stort sett alla har olika målgrupper. Åhléns vänder sig till i stort sett alla 
modemedvetna och nyfikna kunder, medan Filbytergallerian främst riktar 
sig till människor över 25 år. Gyllens marknadsföring vänder sig i 
dagsläget till yngre människor och Gränden fokuserar främst på reklam till 
kvinnor eftersom de är den största kundgruppen. Vi menar att detta bland 
annat beror på att galleriorna inte vill likna varandra alltför mycket och 
undviker för hård konkurrens. Detta kan även göra så att samarbetet mellan 
dem underlättas när de inte uppfattar varandra som fiender. 
 
Galleriorna skiljer sig även vad gäller prisklass. Filbyter koncentrerar sig 
på de övre prissegmenten eftersom flertalet butiker i gallerian är välkända 
varumärken som står för en viss image. Gränden däremot vill inte uppfattas 
som dyra eller som ett Linköpings NK. Det finns alltså enligt oss en viss 
nischning bland galleriorna i Linköpings centrum. Detta menar vi till viss 
del beror på att de måste inrikta sig på det de är bäst på för att kunna stå 
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emot den konkurrens som råder på marknaden idag. Linköping skiljer sig 
inte på denna punkt utan det ser förhållandevis lika ut över hela landet. Det 
är egentligen enbart Åhléns som inte har någon snävare avgränsning. Detta 
menar vi kan bli ett problem eftersom det vid hård konkurrens kan vara 
svårt att konkurrera inom flera så stora områden mot de mindre mer 
nischade butikerna och galleriorna. Det brukar enligt oss vara en fördel att 
rikta in sig på ett visst segment och i stället bli väldigt bra på att 
tillfredsställa dessa kunder. Vår uppfattning är dock att Åhléns har börjat 
arbeta mer på detta sätt bland annat genom att de delar upp sina olika 
verksamhetsområden i enskilda butiker som inom kosmetika och 
heminredning. En faktor som trots allt talar emot att Åhléns skulle kunna 
uppleva problem är att alla varuhusen ingår i samma koncern och att de 
därigenom inte har så stora besvär med olika budskap som galleriorna kan 
ha.  
 

11.5 FRÅGAR MAN INTE FÅR MAN INGET VETA 
 
Vi har fått uppfattningen att representanterna från alla galleriorna i 
Linköping tycker att det är vikigt att följa upp olika marknadsförings-
åtgärder för att få fram kundattityder och så vidare. Trots detta verkar inte 
alla genomföra regelbundna undersökningar. Vi anser därför att galleriorna 
bör lägga ändå mer vikt på detta område och satsa på att undersökningarna 
genomförs regelbundet. Vår uppfattning är dock att det verkar gå åt rätt håll 
eftersom antalet undersökningar har ökat de senaste åren. Dessutom tycker 
vi att galleriornas representanter har fått upp ögonen och insett hur viktigt 
det är att veta kundernas åsikter.  
 
När resultaten från undersökningarna kommit in kan galleriorna använda 
marknadstrappan som hjälp för att se var de skall sätta in sina 
marknadsföringsåtgärder. Tanken är att galleriorna och butikerna ständigt 
skall arbeta sig uppför trappan och skapa en större grupp trogna kunder. Vi 
anser att galleriorna måste arbeta hårt för att locka till sig nya kunder, men 
det får självklart inte ske på bekostnad av de köpstarka trogna kunderna. 
Beroende på var kunden befinner sig i trappan anser vi att olika typer av 
marknadsföring är användbar. Det första steget i trappen berör hela den 
marknad som finns och för galleriorna är det främst Linköping och dess 
grannkommuner, men naturligtvis också andra delar av Sverige. De bosatta 
runt omkring Linköping menar vi känner till stadens gallerior, vilket 
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innebär att många hamnar på steg två i trappan. Vi anser att direktreklam 
kan vara ett utmärkt sätt att nå de grupper som inte känner till företaget 
särskilt väl, men också till redan medvetna kunder. I det senare fallet bör 
erbjudandet mer handla om bra erbjudanden än om information om 
gallerian. Personlig service och kundklubbar anser vi är bättre för mer 
trogna kunder.  Med tanke på att service har blivit allt viktigare hävdar vi 
att galleriorna måste satsa mycket på att ha en välutbildad personal som 
innehar stora kunskaper och en hög social kompetens. Vår inställning är att 
detta kommer bli än mer betydelsefullt i framtiden. 
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12 EVENT MARKETING 
 

venemang är något som används i viss mån inom centrumhandeln 
idag. Därför avser vi att i detta kapitel analysera detta fenomen när-

mare med hjälp av Behrer och Larssons teorier som återfinns i kapitel 6. Vi 
utreder om centrumhandeln kan utveckla sina evenemang och om de skall 
använda det ytterligare i framtiden. 
 

 

12.1 KUNDERNA VILL HA UPPLEVELSER 
 

 
 
Som vi redan har påpekat, så bör målet med centrumhandelns 
marknadsföring vara att skapa en långsiktig profil och image mer än att 
bara försöka skapa kortsiktiga ökningar i försäljningen. Annonsering i olika 
kanaler kan vara bra till just detta, eftersom de, som tidigare nämnts, kan 
sättas in med kort varsel och att de i rätt kanal kan nå ut till en stor grupp 
människor. Dock är det svårt att göra sin röst hörd i det brus av andra 
budskap som ständigt förs fram. Därför krävs det andra kanaler än de allra 
vanligaste för att lyckas med sitt mål. Ett sätt att komma ifrån mediebruset 
och ändå nå ut till många människor kan vara att använda evenemang som 
marknadsföringsmetod.  
 
Samtliga respondenter har talat om hur bra det är att kunderna får någon 
form av upplevelse i samband med att de går och handlar. De vill ha en 
upplevelsehandel där det skall hända saker i alla hörn i staden. Per Widman 
från kommunen talade till exempel om att det gäller dels att göra 
”stadsrummen” attraktiva och dels att ett besök i centrum skall kännas som 
en upplevelse. Vår ståndpunkt är att om rätt evenemang anordnas kan det 
bli stora indirekta effekter genom att människor från andra kommuner 
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lockas av trevliga evenemang i Linköping. Detta kan i sin tur få som 
positiv följd att de även handlar här.  
 
För att locka människor till Linköping som stad och till dess stadskärna 
anser vi att de trafikskapande evenemangen är de mest tillämpbara. Det går 
naturligtvis inte att skapa en relation till alla kunder som kommer till en 
stad. Vi ser det som Cityföreningens främsta uppgift att anordna dessa 
evenemang för att locka kunder från andra delar av regionen. Detta kan 
göras med exempelvis artister, tivoli och andra barnattraktioner. I dagsläget 
har Cityföreningen valt att inte ta inträde för något av evenemangen. Vi 
anser att det ibland kan vara en fördel att göra detta eftersom många 
människor då finner det mer intressant att besöka evenemangen. Det får 
dock inte vara dyrt utan det skall fortfarande vara billigt. Cityföreningen får 
då in mer pengar, vilket kan bidra till att göra centrum trivsammare. Om 
evenemangen kommer regelbundet och återkommande med jämna 
mellanrum anser vi att spridandet av budskapet ytterligare kan underlättas. 
Genom att anordna evenemang som ligger vid samma tidpunkt varje år 
menar vi att det kan bli en tradition som människor planerar för i förväg 
och som de ser fram emot. Vi anser att det är bra med att anordna 
evenemang i samband med traditionella helger som jul och påsk eftersom 
dessa firas av många människor.  
 

12.2 EVENT MARKETING FÖR CENTRUMHANDELN  
 
Vi har upplevt att många av de involverade i centrumhandeln inte är 
medvetna om att de använder sig av event marketing idag. Företrädarna för 
Cityföreningen i Linköping tycker att det är för pretentiöst att använda det 
uttrycket för det som de gör. Vi menar dock att de använder samma 
tankesätt när de och galleriorna planerar och arrangerar olika evenemang i 
centrum.  
 
Genom att applicera samma oval över promotion-mixen som vi redogjorde 
för i avsnitt 11.3 anser vi att event marketing inom centrumhandeln kan 
beskrivas som i följande figur. 
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Figur 20: Event marketing för centrumhandeln 
 

 
 

Källa: Behrer och Larsson, 1998 s. 153, egen bearbetning 
 
Vår uppfattning är att samtliga medier bör vara integrerade med 
evenemangen. Därför ligger ovalen så att alla delar av promotion-mixen 
finns representerade. Vi anser också att centrumhandlarnas avsikt med att 
anordna evenemang bör vara att skapa en långsiktig profil eller image. Inte 
bara för de enskilda handlarna utan även för centrum som helhet. Kunderna 
skall få en bild av Linköpings centrum som en trivsam plats att besöka och 
som har trevliga evenemang som de kan besöka samtidigt som de handlar. 
Det här kan verka paradoxalt eftersom målet med handeln är att få 
människor att köpa de varor som erbjuds. Problemet är dock att många blir 
misstänksamma om evenemanget handlar om att sälja så många produkter 
som möjligt. Det kan åtminstone vi uppleva när vi besöker den typen av 
evenemang. Om en tillräckligt positiv image byggs upp så kommer även 
försäljningen att öka eftersom fler människor lockas till Linköpings 
centrum.  
 
Anledningen till att ovalen sträcker sig både över bildens överkant och 
nederkant är att vi anser att det bör finnas en balans mellan att informera 
och interagera. Vi anser att det är önskvärt att ha ett visst mått av 
envägskommunikation eftersom det inte går att föra en dialog med samtliga 
besökare på ett evenemang. Särskilt inte när det gäller evenemang som sker 
i stadskärnorna eftersom de riktar sig till så många människor. För att få en 

Image  

Interagera

Annonsering 

Informera

SP 

DR

Personlig försäljning 

PR
Utbud 

Informera

Interagera



 
FÖR CENTRUMHANDELN I TIDEN 

154 

tillräckligt bra upplevelse måste dock kunderna även kunna interagera med 
evenemangens arrangörer. 
 

12.3 EVENEMANG PÅ STAN 
 
Samtidigt som samtliga intervjupersoner anser att det är viktigt med 
upplevelser i centrumhandeln menar de dock att det inte behöver vara 
särskilt komplicerade arrangemang. Vi anser att det faktum att det handlar 
om relativt små evenemang inte är något hinder mot att kalla det för event 
marketing. Det är upplevelsen som är det centrala inom denna gren av 
marknadsföringen, inte storleken. Evenemangen hjälper också till att höja 
galleriornas attraktionskraft och ger kunderna ett mervärde. Vi har fått 
uppfattningen att alla företrädare för galleriorna är medvetna om att det 
handlar om att tänka långsiktigt och inte bara om att använda 
marknadsföringsåtgärder som ökar försäljningen under en dag. Inom 
handeln är det naturligtvis också så att det viktigaste är att kunderna köper 
varorna som erbjuds och inte bara kommer in till centrum för att titta på 
olika evenemang. Alltför stora arrangemang täpper till gatorna och i värsta 
fall stoppar de försäljningen helt, vilket naturligtvis inte är bra för handeln. 
Exempel på evenemang i olika storlekar som har presenterats för oss under 
studiens gång visas i nedanstående modell.  
 
Figur 21: Klassificeringsmodell för evenemang 
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Ytterst i modellen finns de evenemang som vi räknar som stora. Vår 
tolkning är att många uppfattar att det enbart är detta som räknas som event 
marketing. Denna grupp ägnar vi oss dock inte alls åt i uppsatsen eftersom 
de, som vi tidigare nämnt, inte är passande för centrumhandeln. I mitten har 
vi lagt de evenemang som kan vara både stora och små. Det vi har sett är 
att det anordnas modevisningar, marknader och karnevaler. Dessa 
evenemang lockar relativt många människor till centrum, men inte så 
mycket så att de täpper till i staden. Längst in i modellen ligger de små 
evenemang som vi vill hävda passar bäst för centrumhandeln och som vi 
vill trycka mest på. Vi ser alla tre grupper som event marketing eftersom 
det handlar om samma tänkande. Det vill säga att skapa upplevelser som är 
utöver det vanliga. Självklart passar evenemangen vid olika tillfällen. 
 

12.4 HANDLARNAS EGNA EVENEMANG 
 
Även om det är viktigt att handlarna tillsammans marknadsför centrum för 
att bland annat locka människor från andra kommuner, anser vi att även de 
enskilda galleriorna kan använda denna metod. Samtidigt som galleriorna 
kan nå ut till många människor är metoden billig i jämförelse med 
exempelvis annonsering. Budskapet blir mer konsistent och upplevelserna 
kan hjälpa till att förstärka de budskap som de övriga marknadsförings-
åtgärderna sänder ut.  
 
Evenemang för med sig positiva effekter både direkt när det pågår och 
efteråt. Människorna som deltar i evenemanget får en direkt kontakt med 
avsändaren, men galleriorna kan också få bra marknadsföring genom att det 
sprids positiva rykten till individer som inte deltog i själva evenemanget. 
Det är alltså viktigt att handlarna inser att dessa positiva effekter finns och 
att inte enbart räkna antalet besökare. Vi ser dock att det kan finnas ett 
samband med de direkta och de indirekta effekterna genom att fler 
besökare kan sprida ut fler rykten. Om dessa är positiva kan detta ge extra 
goodwill till gallerian. Evenemang kan även leda till public relations 
genom att exempelvis tidningar och lokalteve gör rapporter, åtminstone 
från de lite större evenemangen. Detta är något som vi anser att kunderna 
lätt kan ta till sig eftersom de inte ser reportagen som reklam utan som 
information från en utomstående part, vilket kan göra det mer trovärdigt.  
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Ett stort problem för centrumledarna som vi har sett är dock att få med sig 
alla butikerna i samma långsiktiga tänkande. De verkar fortfarande anse att 
försäljningen måste öka direkt vid ett evenemang och ser inte fördelarna på 
längre sikt. Detta är dock något som alla centrumledare säger sig arbeta 
med redan idag. Alla måste vara medvetna om att de måste tänka 
gemensamt och för framtiden för att kunna utvecklas och komma vidare. 
 
I dessa tider läggs allt större vikt vid miljö och att hjälpa människor i krig 
och svält och så vidare. Galleriorna skulle därför kunna fokusera på vissa 
evenemang eller speciella dagar där en viss procent av försäljningen skulle 
gå till välgörande ändamål. Det skulle förmodligen ge kunderna en annan 
syn på handlarna och galleriorna skulle få möjlighet att visa att de även 
bryr sig om andra saker än enbart ökad försäljning. 
 

12.5 KATEGORISERING AV CENTRUMHANDLARNAS 
EVENEMANG 

 
Vi anser att de flesta av evenemangen som galleriorna anordnar är 
relationsskapande. Gränden och Åhléns har kommit ganska långt på detta 
område. Båda har även stora kundregister som de kan arbeta med, Åhléns 
har till och med landets största kundklubb. Utifrån dessa register bjuder de 
in kunderna till olika träffar, Gränden har sina VIP-kvällar och Åhléns har 
sina klubbkvällar. Besökarna kommer till gallerian just för evenemangets 
skull och de är engagerade i vad som händer där. Kunderna får då ta del av 
just det företagets budskap och kan därför vara mer fokuserade och 
mottagliga för det. Budskapets betydelse ökar också och dessutom menar vi 
att besökarna kan skruva upp förväntningarna gemensamt. Det blir en slags 
värdegemenskap bland i övrigt anonyma människor. Vi anser att detta kan 
leda till mer lojala kunder och om gallerian lyckas finna sin målgrupp kan 
de bygga upp en tillhörighetsfaktor för kunderna. Att kunderna känner att 
de hör hemma i denna grupp av människor. 
 
Det är viktigt att alla evenemang är välplanerade och genomtänkta i förväg. 
De måste passa in i företagets eller gallerians övriga marknadsföring för att 
inte ge en missvisande bild och ge en helhetsbild. Eftersom ett evenemang 
kan ses som en direktsänd reklam får inget heller gå fel under 
evenemanget. Då kan kundernas bild av företaget i stället försämras, vilket 
kan vara svårt att ta igen. Därför bör även alla anställda vara med i 
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planeringen av evenemangen så att även de förstår tanken med dem och 
aktivt kan delta i att förstärka bilden av företaget eller gallerian. 
 
Trafikskapande evenemang förekommer också i viss utsträckning i 
galleriorna. Filbytergallerians nageldekorationsbord och Grändens 
musikframträdanden är exempel på detta. Även om besökarna inte kommer 
för evenemangens skull så blir det ändå positiva överraskningar som 
förstärker upplevelserna och bidrar med något utöver det vanliga.  
 
När galleriorna anordnar VIP-kvällar och liknande anser vi att det liknar 
EM (1). Det vill säga att ett företag, butikerna i det här fallet, utnyttjar ett 
befintligt evenemang för att locka kunder till sin egen arena. Om i stället 
gallerian ses som företaget handlar det mer om EM (3) eftersom de 
anordnar ett eget evenemang på sin egen arena. Beroende på vilken nivå 
som väljs ser också riskerna annorlunda ut. Gallerian som helhet kanske 
förlorar mycket på ett misslyckat evenemang, medan vissa butiker kanske 
inte påverkas så mycket. Galleriorna får dock bättre kontroll på 
evenemangen och kan utforma dem som de vill för att passa deras image. 
Exempel på EM (2) finns genom vårmarknaden då handlarna skapar ett 
evenemang på någon annans arena. 
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”Allting har man tänkt på förut. Svårigheten är att tänka på det en 
gång till.” 
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13 VÄGLEDNING 
 

etta kapitel är till för att framhäva de viktigaste av de råd som vi 
har kommit fram till under studiens gång. Råden är riktade till 

alla nivåer inom Linköpings detaljhandel eftersom vi har kommit fram till 
att alla måste hjälpas åt med förbättringar för att Linköpings centrum även 
i fortsättningen skall vara attraktivt. Vi inleder med att ge råd till 
kommunen och Cityföreningen. Därefter ger vi råd till galleriorna och de 
enskilda handlarna.  
 

 

13.1 RÅD TILL KOMMUNEN OCH CITYFÖRENINGEN 
 

 
 

•  Vi anser att kommunen och Cityföreningen skall marknadsföra det 
som är unikt med Linköping och skapa en speciell Linköpingsnisch. 
Det är en mysig stad att gå och handla i. De många caféerna och 
restaurangerna utomhus på sommaren bidrar till den goda 
stämningen. Cityföreningen måste dock vara tydlig med att ge 
information om vad som finns i Linköpings centrum. Det räcker inte 
att bara göra förändringar utan de måste marknadsföras också så att 
människor vet vad som erbjuds i staden och lockas att komma hit. Vi 
anser att de till exempel kan skicka ut broschyrer till andra 
närliggande kommuner och på så sätt få ut budskapet till fler 
människor. De kan även satsa på någon form av paketlösningar. 
Exempelvis kan de skicka med rabattkuponger som gäller i alla 
gallerior och andra butiker. Detta kräver dock att alla handlare går 
samman och medverkar i erbjudandena.  

 
Vidare föreslår vi att de kan försöka jobba mer med public relations 
och på så sätt arbeta för att få journalister att skriva mer om Lin-

D 
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köping. På så sätt kan nya idéer och koncept inom handeln föras ut 
till kunderna genom att det skrivs reportage om Linköpings centrum. 
Både kommunen och Cityföreningen måste sätta upp konkreta mål 
när det gäller marknadsföringen. Därefter måste dessa mål brytas ned 
i submål så att alla parter får riktlinjer att följa. 

 
•  Tornby är bra på sitt, men det finns utrymme för båda typerna av 

handel i Linköping. Därför behöver inte Cityföreningen bekymra sig 
så mycket om på vad som händer i Tornby. I stället kan de 
koncentrera sig på vad som är bra för centrumhandeln och se till att 
kunna stå sig bra i konkurrensen med andra stadskärnor som 
exempelvis Norrköping. Bland annat måste de inse att det är viktigt 
att få nya butiker till Linköping och vara aktiva i sökandet. Det är 
viktigt att centrum blir ett alternativ för nya butiksetableringar och 
att de inte bara väljer att etablera sig i Tornby. Cityföreningen måste 
även arbeta för att alla handlare förstår att det är viktigt att samarbeta 
och få så många som möjligt att bli medlemmar i föreningen. 

 
•  Det lämpligaste för centrumhandeln är att satsa på mindre 

evenemang som ger kunderna små överraskningar när de går och 
handlar. Stora evenemang riskerar att skada handeln. De kan dock 
vara bra vid vissa tillfällen. Om inte annat för att få mer publicitet. 
Vid dessa tillfällen föreslår vi att rabattkuponger kan följa med i 
biljettpriset så att de som kommer och besöker evenemanget inte 
bara försvinner utan även handlar i Linköping. Det är dock inte så 
bra att arrangera dem i mitten av staden utan de kan hållas någon 
annanstans, men det måste vara lätt att ta sig in till centrum med 
exempelvis buss. Exempelvis anser vi att fler aktiviteter vid Stångån 
kunde vara lämpligt.  

 
Cityföreningen kan ta inträde för vissa evenemang eftersom de då får 
in mer pengar som de kan använda till att göra centrum trivsammare. 
Besökarna tycker även att evenemangen blir mer intressanta då. 
Vissa evenemang kan återkomma med jämna mellanrum så att de 
blir en tradition som människor besöker varje år. 
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13.2 RÅD TILL GALLERIORNA OCH BUTIKERNA 
 

 
 

•  Handlarna måste arbeta för att skapa en viss image och profil så att 
kunderna lätt kan uppfatta vad respektive galleria står för. Det är 
därför viktigt att galleriorna har en genomtänkt blandning av butiker 
eftersom det underlättar arbetet med att upprätthålla imagen. 
Handlarna måste dessutom se till att alla butikerna i gallerian för ut 
samma budskap så att inte kunderna möts av flera olika bilder som 
gör att de får svårt att se en helhet. För att lyckas med detta bör 
handlarna använda sig av marknadsföring i ett flertal olika medier, 
men där samma budskap alltid utgör grunden.  

 
Varje galleria kan annonsera i en bilaga i exempelvis Östgöta 
Correspondenten där butikerna får annonsera. Detta är ett bra sätt att 
lösa problemen med att olika butiker har skilda budskap. Svårigheten 
som handlarna kan ha med att kunderna uppfattar att galleriorna 
enbart fokuserar på att öka sin försäljning kan lösas genom att 
galleriorna anordnar speciella dagar då en del av försäljningen går 
till välgörande ändamål. 

 
•  Handlarna bör marknadsföra Linköpings centrum mer. Alla 

galleriorna kan gå samman och annonsera i dagstidningar utanför 
Linköping till exempel i grannkommunerna. Dessutom kan de 
utforma en gemensam reklamfilm i lokalteve för hela 
centrumhandeln. Dessa marknadsföringsmetoder kommer att locka 
fler människor utifrån till Linköping, vilket är mycket positivt för 
Linköping som stad. Handlarna bör också vara öppna för samarbete 
med andra aktörer såsom restauranger, caféer och så vidare.  

 
De måste även arbeta mer med att skapa evenemang som ger 
kunderna upplevelser. Vi anser att det bör ske någonting varje vecka. 
Det bästa är om evenemangen är förhållandevis små så att det inte 
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påverkar försäljningen negativt. Det är viktigt att evenemangen är 
välplanerade och genomtänkta i förväg. De måste passa in i 
företagets eller gallerians övriga marknadsföring för att bidra till en 
helhetsbild. Handlarna bör dessutom fokusera mer på att ge en 
personlig service och att bygga upp relationer med kunderna 
eftersom de förväntar sig detta i en butik i centrum. Detta kan 
galleriorna bland annat uppnå genom att anordna speciella VIP-
kvällar där de bjuder in kunderna.  

 
Handlarna i Linköpings centrum måste arbeta mer med 
marknadsundersökningar så att de kan få en uppfattning om vilka 
som är deras främsta kunder. Galleriorna bör genomföra 
undersökningar minst en gång varje år för att de skall hänga med i 
den snabba utvecklingen som sker inom detaljhandeln. För att utföra 
undersökningarna kan de ta hjälp utifrån från till exempel 
marknadsbyråer eller studenter från Linköpings universitet. 
Dessutom kan de använda marknadstrappan för att se var kunderna 
befinner sig i köpprocessen. Utifrån detta kan de sedan analysera 
fram var de bör sätta in sina marknadsföringsåtgärder för att på bästa 
sätt nå ut till kunderna. 
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14 FÖR CENTRUMHANDELN I TIDEN 
 

ör att lyfta fram de viktigaste resultaten från vår undersökning 
presenteras i detta kapitel de slutsatser som vi har kommit fram 

till. Vi vill påminna läsaren om vilka våra problemfrågor är och därför har 
vi valt att framhålla dessa här.  Hur ser centrumhandlarna i Linköping på 
konkurrenssituationen med externcentrat Tornby? Hur upplever centrum-
handlarna att Tornby påverkar deras verksamhet? Vad gör centrum-
handlarna för att marknadsföra sig idag? Hur kan den marknadsföring 
som centrumhandeln använder idag utvecklas utifrån de rådande 
förutsättningarna? Skulle event marketing kunna öka centrumhandlarnas 
konkurrenskraft och hur skulle de i så fall använda denna form av 
marknadsföring? 
 

 

14.1 DET STORA HOTET? 
 
Under inledningsskedet i vår undersökning utgick vi från den bild som 
media hade skapat kring konkurrensen mellan centrumhandeln och 
externhandeln. Denna bild visade tydligt att de externa köpcentrumen 
skulle konkurrera ut handeln i stadskärnorna. Det har dock under 
undersökningens gång visat sig att detta var en felaktig bild och att det 
faktiskt kan finnas två kluster som kompletterar varandra i stället för att 
stjälpa varandra. Samtliga av våra intervjupersoner är överens om att 
Linköpings externcentrum Tornby inte alls utgör någon direkt konkurrent 
eller något hot för centrumhandlarna. Det har i stället framkommit att de 
ser Tornby som ett komplement till centrum. Detta kan vi stödja genom att 
framhålla att det rör sig om två helt olika kundgrupper som besöker de 
olika områdena. Våra intervjuer har visat att människor åker till Linköping 
centrum för att shoppa och till Tornby för att handla. Det finns alltså olika 
motiv till varför människor väljer att åka dit de gör för att utföra sina inköp.  
 
Vi anser dock inte att Linköpings centrum och Tornby enbart är att se som 
komplement. Detta grundar vi bland annat på att de till viss del konkurrerar 
när det gäller sina öppettider och sitt utbud. Dessutom vill vi framhålla att 
centrum besitter stora fördelar gentemot Tornby. Det rör sig till stor del om 

F 
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de faktorer som gör centrum till en trivsam plats såsom till exempel dess 
parker, kyrkor, caféer, kultur och historia. Vi anser att det är detta som 
centrumhandlarna skall framhålla eftersom det är det som ger centrum dess 
unicitet. Det är detta som gör att stadskärnor lättare kan erbjuda något 
utöver det vanliga i form av upplevelser och stämning när kunderna 
kommer för att handla.  
 
Vi ser ingen risk med att centrumhandeln utsätts för en viss konkurrens 
eftersom människor överlag även i framtiden kommer att vilja ha 
upplevelser och kräva en hög standard på servicen. Naturligtvis finns det 
även utrymme för externhandeln att överleva eftersom det alltid kommer 
att finnas människor som värderar snabbhet och enkelhet som viktiga 
faktorer när de handlar.  
 
På sätt och vis anser vi att centrumhandlarna har externhandeln att tacka för 
mycket. Vår uppfattning är att framväxten av externa köpcentrum har 
medfört att centrumhandeln har utvecklats och förbättrats. Centrum-
handlarna hade inte stått på den punkt i förändringsprocessen som de gör 
idag om de inte hade mött konkurrens som gjorde att de blev tvungna att 
tänka till och arbeta för att bli ännu bättre. Vi anser att konkurrens är något 
positivt eftersom det är just konkurrensen som är källan till förändring.  
 
En bidragande faktor till att Linköpings centrum klarade den nya kon-
kurrensen när Tornby etablerades var att Cityföreningen bildades. Det har 
framkommit att föreningen har varit viktig för centrumhandlarna. Den 
fungerar som en sammanhållande länk mellan Linköpings kommun och 
handlarna i stadskärnan. Detta anser vi är av stor betydelse eftersom 
samtliga parter måste samarbeta för att alla perspektiv skall komma fram. 
Dessutom krävs det uppslutning från flera håll för att Linköping skall locka 
människor utanför kommunen att komma till staden för att shoppa och för 
att uppleva den speciella atmosfär som råder här. 
 

14.2 KUNDERNA VILL HA UPPLEVELSER 
 
Vi har sett vilken stor roll Cityföreningen har för att centrumhandeln skall 
utvecklas och därför anser vi att det är viktigt att de ständigt utvecklar sin 
marknadsföring av Linköpings centrum och satsar på långsiktighet. För att 
centrum skall kunna konkurrera med andra stadskärnor skall City-



 
DEL VI – RÅD & SLUTSATSER 

167 

föreningen satsa på att marknadsföra det som gör stadens centrum unikt. 
De skulle till exempel kunna utforma ett speciellt cityhäfte där det ingår en 
mängd olika erbjudanden från butiker, caféer, museer och så vidare i 
Linköpings centrum.  
 
Naturligtvis måste även handlarna i centrum arbeta med marknadsföring. 
Innan vi tagit del av vår empiri var vår uppfattning att alla galleriorna i 
Linköpings centrum använde liknande marknadsföring med tyngdpunkt på 
samma mediekanaler. Det visade sig dock senare att detta inte alls var fallet 
utan att det fanns stora skillnader. Trots att handlarna nyttjar olika kanaler 
har vi funnit likheter som att alla galleriorna använder sig av förhållandevis 
enkla marknadsföringsmetoder. Det har också framkommit att alla 
centrumhandlarna använder en blandning av flera olika kanaler. Vår åsikt 
är att det är viktigt att handlarna brukar olika medier, men att de måste vara 
uppmärksamma på att det är samma budskap som sänds ut så att de ger en 
helhet. Dessutom måste handlarna arbeta mer regelbundet med att 
genomföra marknadsundersökningar för att se att de verkligen arbetar i rätt 
riktning utifrån vad kunderna vill ha. Det är i slutändan alltid kunden som 
har rätt.    
 
De flesta av de involverade i Linköpings detaljhandel är medvetna om 
vikten av att erbjuda kunderna de upplevelser som de kräver. Trots detta 
anser vi att flera av dem inte är medvetna om att de evenemang och 
upplevelser de skapar är event marketing. Vi menar att de ändå använder 
samma tankesätt när de anordnar evenemang, vilket vi anser är bra. Det har 
dock visat sig att Cityföreningen i dagsläget valt att enbart arbeta med 
gratisevenemang. Vi anser dock att det i vissa lägen kan vara en fördel att 
ta betalt eftersom människor ofta uppfattar att något som kostar lite är mer 
intressant.  
 
Även handlarna använder evenemangen för att skapa en långsiktig profil 
och image. Vi anser att det är bra att de flesta evenemangen är för-
hållandevis små och inte är särskilt komplicerade. Vår uppfattning är att det 
är upplevelsen som är det primära inom event marketing inte storleken. Det 
har dessutom framkommit att små evenemang i många avseenden är att 
föredra framför större till exempel på grund av stora evenemang ofta 
fungerar som bromsklossar vid galleriornas entréer och gör att för-
säljningen stannar. 



 
FÖR CENTRUMHANDELN I TIDEN 
 

168 

14.3 FRAMTIDEN SER LJUS UT 
 
Ett tydligt mönster som vi har sett är att alla involverade parter i 
Linköpings detaljhandel ser mycket positivt på centrumhandelns framtid. 
Detta är något som vi instämmer i. Det krävs dock att handlarna ständigt 
förnyar sig och följer de olika trender som uppkommer. Vi anser att det är 
viktigt att förändringarna är väl genomtänkta så att den positiva bilden av 
Linköpings centrum bibehålls och dessutom förstärks.  
 
Vår åsikt är att framtiden för Linköpings centrumhandel ser mycket ljus ut. 
Detta bygger dock på att centrumhandlarna även i framtiden framhäver att 
centrum är en trivsam och behaglig plats för människor att befinna sig i. Vi 
anser att centrumhandlarna kommer att ha mer att erbjuda än de externa 
etableringarna när det gäller att ge kunden ett mervärde och så länge de 
kommer ihåg att föra centrumhandeln i tiden så har de allt att vinna. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 

LITTERATUR 
 

Böcker 
 
 
Ahrne, G. & Papakostas, A., 2002, ”Organisationer, samhälle och 
globalisering”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K., 1994, ”Tolkning och reflektion – veten-
skapsfilosofi och kvalitativ metod”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Andersen, H. (red.), 1994, ”Vetenskapsteori och metodlära – en intro-
duktion”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994, ”Företagsekonomisk metodlära”, Student-
litteratur, Lund. 
 
Behrer, M. & Larsson, Å., 1998, ”Event marketing – att använda evene-
mang som strategisk resurs i marknadsföringen”, IHM Förlag AB, 
Göteborg. 
 
Bergström, L., 1972, ”Objektivitet – en undersökning av innebörden, 
möjligheten och önskvärdheten av objektivitet i samhällsvetenskapen”, 
Prisma, Stockholm.  
 
Christensen, L. m.fl., 1998, ”Marknadsföring en handbok”, Student-
litteratur, Lund. 
 
Dahmström, K., 1996, ”Från datainsamling till rapport – att göra en 
statistisk undersökning”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Dayan, A., 1997, ”Marknadsföring”, Alhambra Förlag AB, Stockholm. 
Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F., 1999, ”Att utreda, forska och 
rapportera”, Liber Ekonomi, Malmö.  
 



 
 

 

Franzén, P., 2002, ”Effektiv reklam”, IHM Publishing, Göteborg. 
 
Fölster, S. & Bergström, F. (red.), 2001, ”Kampen om köpkraften – 
handeln i framtiden”, Handelns Utredningsinstitut (HUI), Stockholm. 
 
Hedengren, U., 1987, ”Världens bästa citat”, Brombergs Bokförlag AB, 
Södertälje. 
 
Härnqvist, L., 1998, ”Bästsäljaren”, Tidningsutgivarna, Stockholm.  
 
Holm, P., 1989, ”Bevingade ord”, Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm. 
 
Holme, I.M. & Solvang, B.K., 1997, ”Forskningsmetodik – om kvalitativa 
och kvantitativa studier”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Johnson, A., 2000, ”Historien om handeln – från sjöfarare till nätsurfare”, 
Svensk handel, Stockholm. 
 
Kjær Jensen, M., 1991, ”Kvalitativa metoder för samhälls- och 
beteendevetare”, Studentlitteratur, Lund.  
 
Kotler, P. m.fl., 1999, ”Principles of marketing – 2nd European Edition”, 
Prentice Hall Inc., New Jersey. 
 
Larson, M., 1997, ”Evenemangsmarknadsföring – organisering, styrning 
och samverkan vid marknadsföringen av VM i friidrott 1995”, ETOUR, 
Östersund.  
 
Lekvall, P. & Wahlbin, C., 2001, ”Information för marknadsförings-
beslut”, IHM Förlag, Göteborg. 
Lundahl, U. & Skärvad, P.H., 1982, ”Utredningsmetodik för samhälls-
vetare och ekonomer”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Norstedts, 1997, ”Plus-ordboken”, Språkdata & Norstedts Förlag AB, 
Göteborg. 
 
O’Guinn, T.C. m.fl., 2000, ”Advertising 2”, South-Western College 
Publishing, Cincinnati. 
 



 
 

 

Patel, R. & Tebelius, U., 1987, ”Grundbok i forskningsmetodik”, 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Posten, 1994, ”Resultat direkt – en skrift om direktmarknadsföring”, 
Posten Brev, försäljning, Stockholm.  
 
Starrin, B. & Svensson, P.G. (red.), 1994, ”Kvalitativ metod och veten-
skapsteori”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Svedström, S., 1999, ”Handeln i planeringen”, Boverket Publikations-
service, Karlskrona.  
 
Svenning, C., 2000, ”Metodboken – samhällsvetenskaplig metod och 
metodutveckling. Klassiska och nya metoder i IT-samhället”, Lorentz 
förlag, Eslöv. 
 
Svensson, P.G. & Starrin, B. (red.), 1996, ”Kvalitativa studier i teori och 
praktik”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Svensson, T., 1998, ”Dagligvarudistributionens strukturomvandling – 
drivkrafter och konsekvenser för städers utformning och miljö”, 
Linköpings universitet. 
 
Thurén, T., 1997, ”Källkritik”, Liber AB, Stockholm. 
 
Tonndorf, H.G., 2000, ”Hur driva handel på 2000-talet?”, Mentor 
Communications AB, Stockholm. 
Weatherill, B., 1997, ”Planerad marknadskommunikation”, Student-
litteratur, Lund. 
 
Wigblad, R., 1997, ”Karta över vetenskapliga samband – orientering i den 
samhällsvetenskapliga metoddjungeln”, Studentlitteratur, Lund. 
 
 
 



 
 

 

Forskningsrapporter 
 
 
Arnberg, J., 2002, ”Detaljhandelns struktur och utveckling 2001”, 
Handelns Utredningsinstitut (HUI), Stockholm.  
 
Bergström, E. & Årman, F., 2002, ”Investeringar i externa köpcentrum – 
är det lönsamt?”, Forskningsrapport nr 74, Handelns Utredningsinstitut 
(HUI), Stockholm. 
 
Bergström, F. & Wikström, N., 2001, ”Kampen om köpkraften i 
Östergötland”, Forskningsrapport nr 64, Handelns Utredningsinstitut 
(HUI), Stockholm. 
 
Bergström, F., 2000, ”Är externa köpcentrum ett hot mot cityhandeln?”, 
Forskningsrapport nr 49, Handelns Utredningsinstitut (HUI), Stockholm. 
 
Ivehammar, P. & Svensson, T., 1996, ”Effekter av stormarknadsetab-
leringarna i Linköping”, Tema-T, Linköpings universitet. 
 
Ranhagen, M., 2002, ”Hur påverkas butiksstrukturen av ökad konkurrens – 
en analys av stormarknadsetableringar”, Forskningsrapport nr 73, 
Handelns Utredningsinstitut (HUI), Stockholm. 
 
Svensson, T., 1994, ”Samhällsekonomiska konsekvenser av detaljhandelns 
strukturomvandling – med betoning på dagligvaruhandel och externetab-
leringar”, Tema-T, Linköpings universitet. 
 
 



 
 

 

Tidskrifter 
 
 
Författare okänd, ”Stångebro Arena”, Linköpings-Posten, nr. 91/2003, 
2003-03-26. 
 
Högfeldt, P., ”Han ska få folk att sugas in i centrum”, Östgöta 
Correspondenten, 2003-04-19. 
 
Jansson, D., ”Externhandeln tvingar fram förnyelse”, Supermarket nr. 
9/2000, ICA-Förlaget AB.  
 
 

Övrig litteratur 
 
 
Linköpings kommun, 2002, ”Företagsfakta 2002/2003”, TDC Förlag AB, 
Linköping. 
 
Åhléns årsredovisning, 2000, Åhléns, Stockholm. 
 
 

MUNTLIGA KÄLLOR 
 
 
Bengtsson, R., Svensk Handel Öst, 2003-02-27. 
 
Björk, F., Cityföreningen, 2003-03-12. 
 
Danell, U., Ekholmen centrum, 2003-03-20. 
 
Lindh, M., Filbytergallerian, 2003-03-18. 
 
Lundberg, L-G., Gallerian Gränden, 2003-03-14. 
 
Mårtensson, C., Åhléns, 2003-04-01. 
 
Paulsson, M., Gallerian Gyllen, 2003-03-13. 



 
 

 

Petersson, S-Å., JEGO Konsult AB, 2003-04-04. 
 
Strångert, P., Cityföreningen, 2003-03-12. 
 
Widman, P., Näringslivskontoret, 2003-03-03. 
 
 

ELEKTRONISK INFORMATION 
 
 
http://lankskafferiet.skolverket.se/information/kvalitetskriterier.html,  
2003-03-12. 
 
http://www.corren.se/archive/2002/3/2/, 2003-02-06. 
 
http://www.corren.se/archive/2002/5/8/, 2003-02-06. 
 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=304&a=1579, 2003-05-19. 
 
http://www.expomarketing.se/em/em96-4/event.htm, 2003-03-04. 
 
http://www.expomarketing.se/em/em2000-6/uppmarksamhet.htm,  
2003-03-04. 
 
http://www.expomarketing.se/em/em2001-3/sponsring.html, 2003-03-04. 
 
http://www.irm-media.se, 2003-03-10. 
 
http://www.linkoping.se/naringsliv/projekt/, 2003-04-07. 
 
http://www.linkoping.se/naringsliv/verksamhetsplan2001/, 2003-04-07. 
 
http://www.scb.se/press/press2002/press204jo0605.asp, 2003-03-06. 



 
 
 

 



 
 

 



 
BILAGA 1 
 
 

 

FRÅGEFORMULÄR TILL NÄRINGSLIVSKONTORET 
 
Frågorna ställdes till Per Widman som är näringslivssekreterare på 
Näringslivskontoret i Linköping. 
 
 
 

Allmänt 
 
Vad är Näringslivskontoret? 
 
Vilken roll har du på Näringslivskontoret? 
 
 
 

Externhandeln 
 
Arbetade kommunen aktivt för att få till stånd ett externt köpcentrum? 
 
Fanns det krav från köpmännens sida att få etablera ett externt köpcentrum? 
 
Etablerades externa köpcentrum vid samma tidpunkt i Linköping och 
Norrköping? 
 
Vilka var anledningarna till att etablera Tornby? 
 
Vilka för- och nackdelar ser kommunen med externa köpcentra i 
Linköping? 
 
Har handeln i Tornby ökat på senare år? 
 
Upplever du att Tornby och centrumhandeln konkurrerar med varandra? 
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Centrumhandeln 
 
Hur är kommunen involverad i centrumhandeln? 
 
Hur har centrumhandeln påverkats av Tornby? 
 
Vad gör kommunen för att locka kunder till handeln i Linköpings centrum? 
 
Är kommunen involverade i att arrangera olika evenemang? 
 
Hur marknadsför kommunen handeln i Linköping? 
 
Hur tror du att framtidens centrumhandel i Linköping kommer att se ut? 
 
Vilka tror du är intressanta att intervjua i övrigt? 
 
Kan vi maila frågor senare? 



 
BILAGA 2 
 
 

 

FRÅGEFORMULÄR TILL SVENSK HANDEL 
 
Frågorna ställdes till Rolf Bengtsson som är regionchef för organisationen 
Svensk Handel Öst. 
 
 
 

Allmänt 
 
Hur fungerar Svensk Handel? 
 
Hur ser handeln i Sverige ut? 
 
Hur ser handeln i Linköping ut? 
 
Gör Svensk Handel undersökningar av konkurrenssituationen i Linköping? 
 
 
 

Externhandeln 
 
Vilka för- och nackdelar ser Svensk Handel med externa köpcentra i 
Linköping? 
 
Hur ser utvecklingen för handeln i Tornby ut? 
 
 
 

Centrumhandeln 
 
Hur har centrumhandeln påverkats av Tornby? 
 
Förändringar i omsättningen av centrumhandeln? 
 
Ser centrumhandeln Tornby som en konkurrent? 
 
Finns det några samarbetsorganisationer för centrumhandeln? 
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Vad gör centrumhandlarna för att marknadsföra sig gemensamt? 
 
Vilka faktorer styr centrumhandelns marknadsföring? 
 
Hur har marknadsföringen förändrat sig sedan Tornby etablerade sig?  
 
Hur tror du att framtidens centrumhandel i Linköping kommer att se ut?  
 
Vilka tror du är intressanta att intervjua i övrigt? 
 
Kan vi maila frågor senare? 
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FRÅGEFORMULÄR TILL CITYFÖRENINGEN 
 
Frågorna ställdes till de anställda på Cityföreningen i Linköping, Pälle 
Strångert och Fredrik Björk, samt Ulla Danell som tidigare var föreningens 
verkställande direktör. 
 
 
 

Allmänt 
 
Varför bildades Cityföreningen? 
 
Vilka är era arbetsuppgifter? 
 
Är alla centrumhandlare medlemmar i Cityföreningen? 
 
Hur mycket investerar ni i marknadsföring varje år? 
 
Har den siffran förändrats på senare år? 
 
Är marknadsföringen på något sätt inriktad på att få kunder att välja 
centrum i stället för Tornby? 
 
 
 

Samarbeten 
 
Vilket förhållande har ni till kommunen?  
 
Hur ser samarbetet i så fall ut? 
 
Tycker ni att kommunen hjälper till tillräckligt? 
 
Vilka fler aktörer samarbetar ni med? 
 
Samarbetar ni med handlarna i Tornby på något sätt? 
 
Hur fungerar samarbetet med galleriorna i centrum? 
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Centrumhandeln 
 
Ser Cityföreningen handeln i Tornby som en direkt konkurrent till 
centrumhandeln? 
 
Hur tycker ni att konkurrensen har förändrats sedan Tornby etablerades? 
 
Hur marknadsför Cityföreningen Linköpings centrum? 
 
Vilken bild försöker ni skapa av centrum för kunderna? 
 
Hur har detta förändrats på senare tid? 
 
Är ni bekant med begreppet event marketing? 
 
Vad innebär begreppet för Cityföreningen? 
 
Vilka typer av evenemang arrangeras i centrum? 
 
Hur ofta arrangeras evenemang i Linköpings centrum? Exempel. 
 
Har antalet evenemang förändrats på senare tid? 
 
Är evenemangen av enstaka karaktär och/eller återkommer de vid vissa 
speciella tillfällen? 
 
Riktar ni evenemangen till olika målgrupper? 
 
Har ni utvärderat evenemangen? 
 
Vad brukar kunderna säga om evenemangen? 
 
Hur påverkas försäljningen under evenemangen? 
 
Hur tycker du att ett lyckat evenemang bör se ut? 
 
Vilka motiv har ni för att använda evenemang? 
 
Vad gör ni för att skapa uppmärksamhet kring evenemanget? 
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Vilka bestämmer när olika evenemang som skall hållas i centrum? 
 
Vilken atmosfär vill ni skapa med de respektive evenemangen? 
 
Har evenemangen en egen budget eller ingår det i den totala 
marknadsföringsbudgeten? 
 
Vilket resultat upplever ni att evenemang får jämfört med andra metoder? 
 
Är alla handlare i centrum med i planeringen av dessa evenemang?  
 
Vilka slags evenemang brukar dra mest folk till centrum? 
 
Hjälper ni galleriorna på något sätt om de vill ha egna evenemang?  
 
Hur tror ni att framtidens centrumhandel kommer att se ut? 
 
Vilka tror du är intressanta att intervjua i övrigt? 
 
Kan vi maila frågor senare? 
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FRÅGEFORMULÄR TILL GALLERIORNA 
 
Frågorna ställdes till representanterna från samtliga gallerior i Linköpings 
centrum.  
 
 
 

Allmänt om gallerian 
 
Hur är gallerian uppbyggd? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
 
 

Konkurrens 
 
Ser ni Tornby som en direkt konkurrent? 
 
Hur tycker ni att konkurrensen har förändrats sedan Tornby etablerades? 
 
 
 

Samarbeten 
 
Hur samarbetar de olika butikerna i gallerian med varandra och övriga 
handlare i centrum? 
 
Hur samarbetar ni med kommunen? 
 
Tycker ni att kommunen hjälper till tillräckligt? 
 
Vilka fler aktörer samarbetar ni med? 
 
Varför samarbetar ni med Cityföreningen? 
 
Hur fungerar samarbetet med Cityföreningen? 
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Marknadsföring 
 
Hur marknadsför ni er i dag? 
 
Hur har marknadsföringen förändrats sedan Tornby etablerades? 
 
Hur mycket investerar ni i marknadsföring varje år? 
 
Har den siffran förändrats på senare år? 
 
Vad gör ni för att utmärka er i mängden? 
 
 
 

Evenemang 
 
Vilka typer av evenemang har ni? 
 
Har antalet evenemang förändrats på senare tid? 
 
Har evenemangen en egen budget eller ingår det i den totala 
marknadsföringsbudgeten? 
 
Riktar ni evenemangen till olika målgrupper?  
 
Vilka motiv har ni för att använda evenemang? 
 
Har ni utvärderat evenemangen?  
 
Vad brukar kunderna tycka om evenemangen? 
 
Hur har försäljningen påverkats under evenemangen?  
 
Hur tycker ni att ett lyckat evenemang bör se ut? 
 
Vad gör ni för att skapa uppmärksamhet kring evenemanget? 
 
Vilken atmosfär vill ni skapa med de olika evenemangen? 
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Vilket resultat upplever ni att evenemang får jämfört med andra metoder? 
 
Hur tror ni att framtidens centrumhandel kommer att se ut? 
 
Vilka tror du är intressanta att intervjua i övrigt? 
 
Kan vi maila frågor senare? 
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FRÅGOR ANGÅENDE HANDELN I JÖNKÖPING JÄMFÖRT 
MED LINKÖPING 

 
Frågorna ställdes till Sten-Åke Petersson som tidigare arbetat både inom 
Jönköpings och Linköpings kommun. 
 
 
 

Handeln i Jönköping 
 
På vilket sätt var du inblandad i handeln i Jönköping? 
 
Vad var din position vid den tiden? 
 
Hur påverkades cityhandeln av etableringen av A6? 
 
Vad gjorde centrumhandeln för att inte tappa marknadsandelar till A6? 
 
Hur hjälpte kommunen till före och efter? 
 
Hur ser det ut i Jönköping nu?  
 
Har centrumhandeln återhämtat sig? 
 
 
 

Handeln i Linköping 
 
Vad har du jobbat med tidigare i Linköping? 
 
Skillnader och likheter mellan etableringen av A6 och Tornby? 
 
Är Tornby en konkurrent till centrumhandeln i Linköping? 
 
Hur tycker du att kommunen hjälper till i Linköping? 
 
Hur har det förändrats? 
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På vilket sätt ska Linköping eller Östergötland som region marknadsföra 
sig? 
 
Finns det andra exempel på misslyckade externetableringar? 
 
Vad tror du om framtidens centrumhandel? 
 
Vilka tror du är intressanta att intervjua i övrigt? 
 
Kan vi maila frågor senare? 




