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Abstract 

 

Title: What can the trade in a smaller city look like and how can it be affected by a co-

operation between the entrepreneurs? 

Authors: Sofia Karlsson & Amina Yanya 

Supervisor: Hanna Antonsson 

Background: An ongoing centralization of the trade is carried out with a movement of trade 

from rural areas and smaller towns to larger cities. This urbanization depends, among other 

things, on the economies of scale that larger stores and shopping centers receive. The 

increased competition in the cities therefore affects the trade in small communities and may 

be likely to impoverish the whole. 

Purpose: The purpose of this study is to describe what the trade situation in a small town 

looks like when there is a strong competition from nearby cities and to identify alternative 

improvement options that could be applied to achieve increased profitability. 

Research method: The case study is based on an abductive process in which a qualitative 

study has been made with seven respondents. A quantitative survey has also been carried out 

with 25 participating companies answering the survey. 

Conclusion: In the smaller town the competition in experienced by both a strong external 

competition from nearby cities and an internal competition from other companies in the own 

town. Collaboration between entrepreneurs can be to organize joint activities and to jointly 

market the trade in the town under one trademark. For this to work it is required that one 

person is earmarked for that purpose, then the cooperation can lead to better results and better 

cohesiveness in the town. 
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Sammanfattning 

 

Titel: Hur kan handeln på en mindre ort se ut och hur kan den påverkas av ett samarbete 

mellan företagarna? 

Författare: Sofia Karlsson & Amina Yanya 

Handledare: Hanna Antonsson 

Bakgrund: En pågående centralisering av handeln sker med en förflyttning av handel från 

landsbygd och mindre orter till större städer. Denna urbanisering beror på bland annat de 

stordriftsfördelar som större butiker och köpcentra erhåller. Den ökade konkurrensen i 

städerna påverkar därför handeln på mindre orter och kan riskera att utarma denna helt. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur handelssituationen på en mindre ort kan se ut då 

stark konkurrens föreligger från närbelagda orter samt att kartlägga alternativa 

förbättringsmöjligheter som skulle kunna tillämpas för att nå ökad lönsamhet.  

Metod: Fallstudien utgår ifrån en abduktiv ansats där en kvalitativ undersökning har gjorts 

med sju respondenter. Även en kvantitativ undersökning har genomförts med 25 deltagande 

företag.  

Slutsats: På den mindre orten upplevs konkurrensen både genom kraftig extern konkurrens 

från närliggande orter och en intern konkurrens från andra företag på den egna orten. Ett 

samarbete mellan företagarna kan bestå i att anordna gemensamma aktiviteter och att 

tillsammans marknadsföra orten under ett varumärke. För att detta ska fungera behövs att en 

person är särskilt avsatt för detta ändamål, då kan samarbetet leda till bättre resultat och bättre 

sammanhållning inom orten. 

Nyckelord: Företagande, mindre ort, samarbete, marknadsföring, handelsplats 
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1. Inledning 

I inledningen kommer undersökningens problem och syfte att presenteras. I 

problembakgrunden diskuteras de faktorer som har påverkat problemets uppkomst 

och i problemdiskussionen behandlas det som utgör själva problemet. Dessa två 

områden utmynnar i syftet och de forskningsfrågor som kommer att undersökas. 

 

1.1 Problembakgrund 

I och med den industriella revolutionen skedde urbaniseringen väldigt snabbt. Detta 

innebar att den sociala strukturen som var förknippad med jordbrukssamhället bröts upp 

då en folkvandring skedde från landsbygd till städerna (Jakobsson 2000). Den nya 

ekonomin som utvecklats genom IT-revolutionen har skapat en diskussion kring om 

detta kommer att resultera i att fler människor kommer att flytta till storstäderna eller 

omvänt. Jakobsson (2000) menar att då de senaste 20 åren har gynnat storstäderna och 

resulterat i en kraftig uppåtriktning, samtidigt som den ekonomiska utvecklingen utanför 

storstäderna har varit relativt svag, kommer människor även fortsättningsvis att flytta till 

storstäder. När kommunikationsmedlen inte var utvecklade i den mån de är nu ansågs 

den geografiska närheten vara av stor betydelse. Handel och produktion skedde i 

allmänhet på lokala marknadsplatser. En faktor som fick detta synsätt att förändras anses 

vara att fördelarna av storskalighet och centralisering relaterades till transportkostnader. 

Detta innebar att det fanns få varor som kunde motivera en hög transportkostnad vilket 

innebar en centralisering av produktionen till centrum (Jakobsson 2000).  

Nya teknologier, centraliseringen av industrier samt en produktion genom storskalighet 

bröt upp de gamla industritraditionerna och resulterade i en sorts fri konkurrens 

(Marshall 1997). Dessa förändringar medförde minskade transportkostnader som 

möjliggjorde att fördelar med en centraliserad och storskalig produktion kunde uppnås. I 

och med detta anser Jakobsson (2000) att monopolet bröts upp på den lokala marknaden 

och att de lokala centrumen förlorade på detta.  

Fördelarna med storstäder definieras numera såsom exempelvis den mångfald av 

tjänster, avancerad infrastruktur och mängden av företag som inte kan uppnås på något 

annat ställe än i en större stad. De flesta branscher har under de senaste 40 åren upplevt 

en konsolidering då aktörer har blivit färre på marknaden i och med att varje aktörs 

mening, kraft och marknadsandel har ökat. Detta kan troligen sammankopplas med att 
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stormarknader började växa fram under 1960- och 70-talen (Parment 2006). Detta har i 

sin tur drivit konsumenterna till att söka sig till stormarknader där lägre pris och större 

sortiment kan erbjudas. Andra faktorer som har påverkat handeln är exempelvis ökade 

kundkrav genom mer upplysta konsumenter, fokus på immateriella värden, minskad 

kundlojalitet och mer flexibla köpmönster (Parment 2006). IT-revolutionen och det 

informationssamhälle vi lever i har även förändrat människors sökmönster och med 

detta menar Parment (2006) att många konsumenter söker information på internet om 

produkter och tjänster. Detta fenomen relateras dock vanligen till kapitalvaror medan 

inköp av matvaror, blommor och kläder inhandlas på samma sätt som innan (Parment 

2006). 

Det svenska samhället har under 1990-talet upplevt en tydlig trend av urbanisering. 

Detta inkluderar även expansionen av universitetsstäder, inflyttning till tätortsnära 

landsbygder samt flytt till mindre tätorter i anknytning till storstäder (Andersson 2000).  

Parment (2006) beskriver rural areas, metro areas och city areas och den förstnämnda 

definieras som områden med mindre än 75 000 invånare. Förutom invånarantalet är 

grunden till indelningen även skillnader mellan marknadsföring och distribution på en 

mindre ort relaterat till en storstad. I följande text kommer mindre tätort att användas för 

att beskriva just rural areas. 

I mindre tätorter finns det viktigaste för invånarna exempelvis polis, postkontor, 

tandläkare, läkare, bank, skolor och bensinmack. Vidare menar Parment (2006) att 

konsumenten i mindre tätorter främst är intresserad av en produkts funktionalitet 

framför immateriella värden. En styrka för företagare som verkar i mindre tätorter är att 

konsumenten ofta är mer lojal till återförsäljaren och mindre lojala mot varumärken. 

Återförsäljaren har en säkrad ställning i samhället och ofta närhet och en viss relation 

till konsumenterna (Parment 2006). 

Denna närhet till konsumenterna kan anses vara en styrka och företagare på samma ort 

är ofta organiserade i olika centrumföreningar. Många svenska kommuner arbetar även 

för att främja ny företagsamhet och Arbetsförmedlingen erbjuder ”starta eget bidrag” för 

att hjälpa människor att starta nya företag (Arbetsförmedlingen 2010). Under 2008 slog 

finanskrisen till i Sverige och övriga världen och det har resulterat i exempelvis högre 

arbetslöshet och fler konkurser och företagsrekonstruktioner. Enligt 

kreditupplysningsföretaget UC (Upplysningscentralen) gick 6899 företag i konkurs 

under 2009, det är en ökning på 25 % sedan 2008 och prognoserna ser dystra ut och tros 
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öka med ytterligare 5 % för 2010 (Schori 2010). År 2010 har däremot börjat bra för 

statistiken över konkurser i landet och Gävleborgs län och hela landets statistik visar på 

minskade antalet konkurser. Minskningen anses vara stark både i tjänsteföretag och 

inom detaljhandeln (Wikström 2010).   

 

1.2 Problemdiskussion 

Den urbanisering som har skett de senaste decennierna har förskjutit köpkraften allt mer 

till städerna (Bergström & Wikström 2002). Centraliseringen av handeln påverkar de 

mindre orterna då köpcentrum och närhet till större städer erbjuder andra 

konkurrensfördelar som till exempel ett bredare utbud, längre öppettider och möjlighet 

till lägre prisnivåer hänförliga till möjliga stordriftsfördelar (Bergström & Wikström 

2002).  

Mellan 2003 och 2005 ökade antalet gallerior i Sverige med 12 %, till totalt 335 stycken 

som tillsammans omsatte ca 140 miljarder kronor (Bengtsson 2006). Befolkningen 

under samma tid ökade med 0,8 % (Statistiska Centralbyrån 2010). Detta tyder på en 

förändring i konsumtionsmönstret vilket också, enligt Bergström & Fölster (2005) 

påverkar handeln och butikerna på orten. De menar vidare att konsumtionsmönstret har 

förändrats vilket är en följd av en välmående ekonomi och ett ökande välstånd i Sverige. 

Detta gäller även i kombination med lägre priser som följer av den industrialisering och 

ökad konkurrens som föreligger. 

På 1970-talet spenderade genomsnittssvensken 50 % av sin inkomst på detaljhandeln, 

motsvarande siffra för år 2003 låg på 36 %. Detta innebär inte att konsumtionen i sig 

har minskat utan istället att svensken har mer pengar att röra sig med och därför har 

möjlighet att förändra sina konsumtionsvanor till att inbegripa exempelvis fler tjänster 

(Bergström & Wikström 2005). Preferensen för lågprisvaror tycks också vara att 

konsumera mer, inte för möjligheten att konsumera över huvudtaget (Levy & Weitz 

2009). Totalt har dock detaljhandelkonsumtionen ökat och detta framförallt i 

befolkningstäta regioner där en koncentration av handeln skett under de senare 

decennierna (Bergström & Fölster 2005). Trots detta lever handeln vidare i mindre 

tätorter om än i minskat utbud och skala vilket kan förklaras med att konsumtionen ändå 

per person har ökat, se nedanstående tabell 1 då detta visas tydligt. Här kan utläsas 
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förändringar i befolkning samt konsumtion av detaljhandelsvaror under åren 1990-2000 

för Stockholms län, de 25 största städerna i Sverige, övriga städer och riket i helhet: 
   

Förändringar i befolkning, %  Förändringar i  

    detaljhandelkonsumtion, % 

Stockholms län  9,9              34,3  

25 största  5,6              23,3 

Övriga                        -1,1              11,3  

Riket  3,2                -   

Tabell 1: Regionala förändringar i befolkning och detaljhandelskonsumtion mellan åren 

1990-2000. (Bergström & Fölster 2005) 

Många branscher har idag koncentrerat sig till färre enheter där marginalerna är högre. 

Som exempel kan nämnas att antalet dagligvarubutiker mellan år 1950 och 1997 har 

minskat med 80 %, från 39 000 dagligvarubutiker till knappt 7000 idag (Bergström & 

Fölster 2005). Mackdöden är ett annat fenomen som stöder denna teori. År 1968 fanns 

9000 bensinmackar i Sverige, år 2007 var denna siffra 3500 stycken och dessutom med 

varsel rörande ytterligare nerläggning av 1000 bensinmackar inom en treårsperiod 

(Svenska Dagbladet 2008). Denna trend av centralisering av handeln till större enheter 

är därmed tydlig och innefattar inte bara en förändring i det kommersiella utbudet utan 

påverkar även, och kan på sikt också utarma en tätort eller landsbygd på sin befolkning i 

en ständigt nedgående spiral. Om servicebutiker och affärer för dagligvaruhandel flyttar 

eller slår igen så minskar bostadsområdets attraktivitet vilket i sin tur kan minska antalet 

nyinflyttningar med personer som äger stark köpkraft. Bostadsvärdar kan då undvika att 

investera ytterligare i området, vilket även det minskar områdets attraktivitet vilket gör 

att exempelvis färre företag vill etablera sig inom området.  

Ur ett makroperspektiv så ses utarmningen och förflyttningen av handel och befolkning 

från mindre orter till större tydligt. Frågan är om detta ses som ett problem utifrån 

företagarnas perspektiv. I undersökningen Företagande och verklighet 2008 utförd av 

Nutek/SCB (Tillväxtverket 2010) svarade en tredjedel av de småföretagare som 

tillfrågades att det största hindret för tillväxt berodde på tidsbrist hos företagaren. På 

andra plats som hinder för tillväxt ansåg 30 % av de tillfrågade att lagar och 



5 

 

myndighetsföreskrifter hindrade utvecklingen. Endast 16 % av företagarna ansåg att 

dålig lönsamhet var ett hinder för att verksamheten skulle kunna växa (Tillväxtverket 

2010). 

Den här studien har genomförts utifrån teorier om hur den typiska handelsplatsen på 

mindre orter kan se ut och hur konkurrenssituationen är. För att kunna studera den 

nuvarande situationen har också teorier om vad som karaktäriserar företagandet på en 

mindre ort studerats. Teorier kring samarbete för ökad lönsamhet, om nätverk samt 

teorier gällande marknadsföring och aktiviteter har även använts.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur handelssituationen på en mindre ort kan se ut då 

stark konkurrens föreligger från närbelagda större orter samt att kartlägga hur ett 

samarbete mellan företagen på orten kan påverka handelssituationen. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Hur kan handelssituationen se ut på en mindre ort? 

Hur kan ett samarbete mellan företagarna på en mindre ort se ut? 

Vad kan ett samarbete mellan företagarna på den mindre orten resultera i? 

 

1.5 Uppdragsgivare Älvkarleby kommun; Skutskärs Centrum 

Skutskär är en tätort i Älvkarleby kommun som upplever många av de problem som är 

förknippade med mindre orter. Det bor ca 6000 invånare i Skutskär, som ligger drygt 

1,5 mil söder om Gävle och ca 3 mil sydost om köpcenterområdet Valbo, där bland 

annat IKEA finns. I Skutskärs Centrum finns omkring 25 företag som erbjuder ett 

relativt brett utbud, bland annat finns Systembolaget representerat, en stor COOP Extra-

butik samt en klädbutik, en florist, en elektronikkedja m fl. I Skutskär kan dock ses att 

ortens näringsliv påverkas av konkurrensen från bl a Gävle då det till exempel finns 
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tomma lokaler i och runt om centrum som har varit uppe för försäljning eller uthyrning 

under en längre tid (Karin Vybiral, Turism- och Näringslivssekreterare i Älvkarleby 

kommun). 

I dagsläget finns inget samarbete mellan företagarna eller med de hyresvärdar som äger 

de fastigheter som företagarna har sina lokaler i. Inte heller finns en hemsida, tydliga 

skyltar om vad centrum kan erbjuda, centrumförening eller liknande styrning i 

Älvkarleby kommun i dagsläget. Vår uppdragsgivare, Turism – och Näringslivsenheten 

i Älvkarleby kommun har önskat är att vi ska titta närmare på hur handelssituationen ser 

ut i dagsläget, hur det kan se ut på andra orter och om handelssituationen kan förbättras 

av samarbete mellan företagen.  

 

1.6 Avgränsningar 

Denna studie behandlar hur ett samarbete kan påverka handelssituationen på en mindre 

ort. De förbättringsmöjligheter som kommer att presenteras fokuserar kring begreppet 

samarbete mellan företagen medan andra alternativa förbättringsmöjligheter inte 

kommer att vidare studeras.  

Det finns flera faktorer som påverkar köpkraften och efterfrågan i Älvkarleby kommun. 

Vi har valt att i denna studie utgå ifrån ortens företagare och deras syn på handeln, detta 

då det är deras behov och intresse som avgör om ett samarbete är intressant eller inte 

och om en förändring efterfrågas. Eftersom vi har valt att fokusera på företagssidan 

kommer inte konsumentsidan och konsumenternas köpbeteende eller preferenser att 

behandlas.  

Det är i Skutskärs Centrum som majoriteten av den kommersiella handeln bedrivs. 

Eftersom det är dessa företag som bedriver verksamhet direkt mot privata konsumenter 

och är verksamma i det centrum som utgör Skutskärs huvudgata är det också dessa 

företag som vi har varit mest intresserade av, det vill säga Skutskärs egentliga handlare 

och de servicebutiker som ligger i deras närhet. Övriga företag i Skutskär och 

Älvkarleby kommer därmed inte att behandlas. Uppsatsens fokus är externa 

marknadsföringsåtgärder och aktiviteter och därför kommer inte interna events eller 

motivering av personal nämnas något ytterligare. En annan tydlig avgränsning som skett 

är gällande fastighetsägarna i Skutskärs Centrum då de inte kommer att vidare 
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benämnas i denna uppsats då det är småföretagarna på orten som vi anser främst är av 

intresse. 

 

1.7 Definitioner 

Dagligvaruhandel: Branschtidningen Supermarket (1997)  använder följande definition 

"Med dagligvaror avses sådana varor som fyller konsumentens dagliga inköpsbehov, det 

vill säga varor som livsmedel, kemtekniska produkter, hygienartiklar med mera" 

Externhandel: Handel som omfattar minst 2000kvm butiksyta och ligger utanför 

etablerade stadsdels- eller tätortscentra och som ej kan klassas som bostadsorienterad 

handel. Ofta finns en stor andel bilkunder. Externhandel kan också vara enstaka 

verksamheter som t.ex ett byggvaruhus eller köpcentrum (Svedström 1999). 

Sällanköpshandel: Detaljhandel som inte är dagligvaruhandel, ex hemartiklar eller 

fritidsvaror (Svedström 1999). 

Mikroföretag: Definieras av EU kommissionens rekommendation 2003/361/EG som 

ett företag som ger arbete åt färre än 10 personer och vars omsättning inte överstiger 2 

miljoner euro per år (EUROPA- the official website of the European Union 2010).  

Rural area: Ett område som inkluderar postkontor, skolor, tandläkare, läkare, banker 

och bio. Detta definieras av att människor är mer intresserade av att en produkt innebär 

god funktionalitet än att den erbjuder immateriella värden. Konsumenten är ofta lojal 

mot detaljhandlaren och mindre lojal gällande varumärket (Rondinelli & Ruddle, 1976 

återgiven i Parment 2006). 

Småföretag: Definieras av EU kommissionens rekommendation 2003/361/EG som ett 

företag som ger arbete åt färre än 50 personer och vars omsättning inte överstiger 10 

miljoner euro per år. 

Stordriftsfördelar: Definieras av Bergström & Fölster (2005) och Ershammar (2000) 

som de fördelar som normalt upplevs i och med stordrift och massproduktion. Fördelar 

kan exempelvis vara pressade inköpspriser och delade marknadsföringskostnader. 
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2 Metoddiskussion 

De val som har gjorts gällande metod och tillvägagångssätt har lagt grunden för 

undersökningen och dess resultat och tillförlitlighet. I detta kapitel kommer vi 

presentera de möjligheter och val som vi har tagit i uppsatsprocessen. 

 

2.1 Undersökningsansats  

Denna studie utgår ifrån ett deskriptivt syfte som, enligt Eriksson och Widersheim- Paul 

(2006), lämpar sig att användas när problemet är relativt strukturerat men då 

undersökarna inte har till avsikt att granska kausalitet. Undersökningsmetoden utgår 

ifrån att det som skall tas reda på är tämligen klart och i denna studie finns redan ett 

bestämt syfte där målet inte är att undersöka något orsaksförhållande.  

En utav forskningsfrågorna är dock av normativ karaktär vilket syftar på en vetenskap 

som är föreskrivande och har till uppgift att ge förslag på åtgärder för att uppnå ett visst 

resultat (Egidius 2008). Den normativa delen är därmed också en del av studiens 

undersökningsansats. 

 

2.2 Metodansats 

Vid val av metodansats fastställs hur arbetets teori ska kunna relateras till 

undersökningens empiri. Det finns flera alternativ varav ett är den deduktiva ansatsen 

vilken brukar refereras till som "från teori till empiri" (Jacobsen 2002) och med det 

menas att forskaren först söker i teorierna för att försöka få en bild av hur verkligheten 

ser ut och därefter undersöker huruvida den bilden stämmer eller ej. En vanlig kritik 

som riktas mot denna typ av ansats är att forskaren endast uppmärksammar information 

som han själv finner intressant i förhållande till sina teorier, vilket kan leda till att viktig 

information kan frånses (Jacobsen 2002)  

Motsatsen till den deduktiva ansatsen kallas för den induktiva och handlar 

motsättningsvist om att arbetet går "från empiri till teori" (Jacobsen 2002). Med denna 

ansats så ska undersökningen genomföras utan förväntningar på resultatet och genom 
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insamlande och bearbetning av all relevant empiri formuleras sedan teorier och 

slutsatser (Jacobsen 2002).  

Abduktion är en tredje ansats för att koppla samman teori och empiri. Denna är en 

kombination av de två tidigare ansatserna och tillåter först att ett enskilt fall prövas 

enligt induktion. Utfallet prövas sedan på nytt enligt deduktionen vilket ger 

undersökningen mer generaliserbarhet (Patel & Davidsson 2003). Fördelar med denna 

metodansats är att forskaren inte blir låst till den ena eller den andra metoden medan 

nackdelarna med respektive induktiva/deduktiva ansats består, det vill säga risken i att 

forskaren saknar möjlighet att vara förväntningslös och ändå uppmärksammar det 

material som hon själv finner relevant kvarligger (Patel & Davidsson 2003). 

 

 

I denna undersökning har målet varit att redan i ett tidigt stadium samla in empiri och 

därefter hitta applicerbara teorier. Vi har därmed valt att inte försöka att begränsa 

insamlandet av empiri för att på så sätt inte utesluta sådant som vi i utgångsläget saknat 

uppfattning om, exempelvis attityder hos företagarna. Vi har därefter sökt teorier på 

eventuella lösningar och sedan undersökt om dessa är applicerbara. Vi har därmed följt 

den abduktiva ansatsen och försökt att i första hand arbeta med upptäckande och 

därefter kartläggande och beskrivande. 

 

2.3 Undersökningsmetod 

När undersökningsmetod väljs sker det genom val i hur empirin ska genereras, 

bearbetas och analyseras (Patel & Davidsson 2003). Den kvantitativa metoden passar 

Figur 1: Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. (Alvesson & Sköldberg 2008) 
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bra när undersökningen utgår ifrån en deduktiv ansats då denna metod kräver att 

undersökaren i förväg har bestämt frågorna och vill pröva ett påstående eller en hypotes 

(Jacobsen 2002).  

Kvalitativ forskning utgår från den induktiva ansatsen och handlar om att 

undersökningens tyngdpunkt främst innebär ord och att kvantifiering är mindre viktigt. 

Här läggs vanligtvis vikten på hur individerna tolkar och upplever sin omgivning 

(Bryman & Bell 2003).  

Då vi har valt att inte låsa oss vid en ansats utan istället arbeta med kombinationen av de 

två, den abduktiva, har vi även gällande metodval valt att blanda. Undersökningen 

startade i en induktiv ansats där vi med hjälp av empirin sökte teorier kring 

småföretagare samt bakgrundsinformation till hur handelssituationen för mindre orter 

har påverkats under senare decennier. Därefter prövades dessa teorier på företagarna i 

Skutskär genom en kvantitativ enkät. Undersökningen utvecklades vidare genom 

djupgående kvalitativa intervjuer för att kunna skapa en mer varierad och bred bild av 

hur situationen uppfattas. Kvalitativa intervjuer företogs även med jämförelseobjekt, två 

andra tätorter som liknar Skutskär i förhållande till storlek och konkurrenssituation 

gällande närheten till en större stads utbud. Denna del i undersökningen följde istället 

den induktiva banan i vägen mot upptäckande. Vi tror att valet av detta upplägg har gett 

oss ett rikare material dels genom en överskådlig bild där det klargjorts hur den 

generella uppfattningen om handelssituationen i Skutskär ser ut samt en djupare 

förståelse och nya insikter som vi själva inte hade resonerat kring i annat fall.  

 

2.4 Forskningsmetod- fallstudie 

En fallstudie förklaras av Bryman & Bell (2003) som en utformning av en undersökning 

som fokuserar på en detaljerad och djupgående analys av ett enskilt fall. Yin (2005) har 

skrivit flertalet böcker om fallstudier och förklarar att det inte finns ett sätt att bestämma 

sig för om fallstudie passar en viss undersökning, valet av fallstudie beror på 

problemställningen. Ju mer problemställningen försöker förklara genom varför- och 

hur-frågor desto mer relevant är fallstudien som undersökningsmetod. Fallstudier kan 

ske genom ett eller flera undersökningsobjekt och kan även inkludera både kvantitativa 

och kvalitativa moment, som i denna studie. Vi har valt att intensivt studera situationen 

i detta specifika fall och tillsammans med både en kvalitativ och kvantitativ ansats har 
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vi utformat en intensiv undersökning av handelssituationen i Skutskärs Centrum varav 

forskningsmetoden fallstudie bäst beskriver vårt arbete. 

 

2.5 Urval och bortfall 

Vår studie utgår ifrån tre olika empiriska undersökningar. De två första handlar om 

handelssituationen i Skutskär genom en kvantitativ enkätundersökning med 25 

företagare och kvalitativ intervjuinsamling med fyra företagare och en 

kommunrepresentant. Den tredje behandlar hur två liknande orter har valt att göra, här 

har intervjuer gjorts med två jämförelseobjekt. I Skutskär uppgår populationen av 

företagag till 28 stycken företag. Av dessa 28 så har 25 företag ombetts att besvara 

enkäten medan två företag har valts bort. Båda företagen är livsmedelsbutiker och ICA 

har inte tillfrågats på grund av nedläggning och Hemköp omvandlas till en Willys – 

butik vilket har gjort det svårt för oss att ställa frågor om nuvarande lönsamhet och 

framtida tillväxt. ICA-butiken i Skutskär har i skrivande stund avvecklat sin butik kring 

midsommar 2010.  Det tredje bortfallet, Systembolaget har valt att inte svara på enkäten 

och uttalade sig om att de som icke-vinstdrivande företag inte kan ge relevanta svar för 

vår undersökning.  

Vi fick även ett antal bortfall kring enstaka frågor, främst gällande företagens 

omsättning. Denna fråga ställdes för att se om det förelåg skillnader i åsikter mellan 

större och mindre företag, vilket också förklarades för företagarna. Vid bearbetning av 

materialet togs beslut om att utesluta denna fråga även om uppgifter om omsättning 

hade kunnat hämtas via Bolagsverket. Detta beslut fattades med hänsyn om att 

populationen inte är tillräckligt stor för att delas in i ytterligare undergrupper. 

Vi valde också att genomföra djupare intervjuer med fyra stycken företagare. Vi hade 

hoppats på att kunna intervjua personer som både var för och emot ett samarbete. Att vi 

i enkäten valde att låta respondenterna svara på om de kunde tänka sig att vi kunde 

återkomma till dem begränsade urvalet av möjlighet till intervjuer då många företagare 

svarade att de inte ville att vi skulle kontakta dem ytterligare. Tyvärr så har de personer 

som varit emot ett samarbete med övriga företag antingen inte velat bli intervjuade eller 

haft väldigt lite att kommentera. Vi har istället valt att prata med de som ser positivt på 

samarbete, detta för att kunna identifiera och visa på de fördelar som finns. 

Respondenterna har dock valts ut för att kunna ge en varierad bild av företagandet i 
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Skutskär med två respondenter som har lokal anknytning till Skutskär medan två 

företagare flyttat ifrån annan ort för att kunna etablera sig i Skutskär. Valet av 

respondenter till de kvalitativa intervjuerna genomfördes efter att enkäterna samlats in 

där vi kunde se vilka som var intresserade av att prata mer med oss och vilka svar vi 

fick på enkäten. 

Vi har också valt att diskutera med Karin Vybiral på Turism- och Näringslivsenheten 

för att kunna få kommunens syn på företagandet i Skutskär.  

Den tredje empiriska studien inkluderar två jämförelseobjekt, Ale Torg och Lerums 

centrum. Valet av jämförelseobjekt relateras till att hitta orter med ett 

företagssamarbete, där invånarantalet är mellan 9000 och 15000 samt att det finns en 

närhet till konkurrerande affärscentrum. Vi har även valt bort större kommuner än ovan 

nämnt intervall samt kommuner som inte har centrum- eller företagarföreningar. 

 

2.6 Frågeformulering: intervjumetod och enkätfrågor 

Vid genomförande av intervjuer finns flera aspekter att beakta. Vissa aspekter, såsom 

formulering av frågor, är gemensamma både vid intervju och vid utformning av enkät. 

När det gäller frågornas utformning måste det till exempel beaktas den grad av 

standardisering respektive strukturering som undersökaren vill ha, beroende på önskat 

resultat (Patel & Davidson 2003).  

Om en hög grad av standardisering önskas, så bestäms, innan intervjun, exakt de frågor 

som undersökaren vill ställa till respondenten. Vid låg standardisering formuleras 

frågorna samtidigt som intervjun pågår och i den ordning som passar med respondenten 

och dennes svar (Patel & Davidsson 2003). Vårt mål har vid de kvalitativa intervjuerna 

varit att hålla en medellåg nivå av standardisering för att inte ”låsa inne” svar. Vi har 

vetat inom vilket område vi ville ställa frågorna men ville också vara uppmärksamma 

under intervjuerna på eventuella sidospår som kunde ha betydelse för undersökningen 

och vi ville därmed vara flexibla och lyhörda. Vi förberedde dock frågor som vi var 

intresserade av att ställa under intervjuerna för att möjliggöra att vi fick den information 

som vi efterfrågade (se bilagor 4, 5, 6). 

Gällande struktureringen så är denna av låg nivå om forskaren använder sig av helt 

öppna frågor och av hög nivå vid till exempel användande av enkät med fasta 
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svarsalternativ. Eftersom vi i intervjuerna efterfrågade åsikter, tankar och idéer så har vi 

arbetat med helt öppna frågor och även försökt att undvika frågor av ja/nej-karaktär, 

ledande frågor samt förutsättande frågor (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund 

2001).  

Enkätfrågorna är av annan art, där har vi gett både låsta alternativ och ett antal öppna 

frågor där företagarna har fått möjlighet att förklara varför de har valt ett visst alternativ. 

Strukturering var alltså hög vid utformningen av enkätfrågorna liksom standardisering 

för att garantera att respondenterna verkligen svarade på det som vi frågade. Vi har även 

valt att inte ge respondenterna svarsalternativet ”vet ej”, detta för att de tillfrågade är 

småföretagare välinsatta i handelssituationen i Skutskärs Centrum och som ansvariga 

för sina respektive företag kan svara på våra frågor. På detta sätt har vi undvikit att 

respondenter negativt inställda till enkäten har svarat på frågorna och inte valt vet ej 

som svarsalternativ (se enkäten i bilaga 1). 

 

2.7 Praktiskt genomförande 

Då författarna är bosatta i Linköping, ca 35 mil ifrån Skutskär så planerades en vecka in 

för att kunna vara på plats för att samla in önskat empiriskt material och för att bekantas 

med orten och företagarna. Karin Vybiral som är kontaktperson i Skutskär hade på 

måndagen planerat och bjudit in alla företagare till ett frukostmöte på en restaurang i 

centrum. Tanken var där att vi skulle få möjlighet att dela ut enkäter till alla företag och 

att företagarna skulle få möjlighet att träffa oss och få förklarat vad vårt syfte var. 

Endast ett fåtal företagare mötte upp till frukostmötet men dessa var mycket 

tillmötesgående och intresserade av vårt framtida arbete och vi kunde boka in två 

intervjuer redan på plats.  

Efter mötet gick vi runt till alla 25 företagen och presenterade oss för de som arbetade 

samt delade ut enkäten för att sedan bestämma tid när vi kunde samla in enkäterna. Vid 

utdelningen av enkäterna efterfrågade vi främst att den ansvarige för företaget skulle 

svara. I efterhand kan visas att det främst är företagens chef eller ansvarig som svarat på 

enkäten men det finns även anställda som deltagit (se bilaga 2).  

De kvalitativa intervjuerna bokades in samtidigt som enkäterna delades ut och 

tidsåtgången beräknades till cirka 30 minuter per intervju. Intervjuer med alla 
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företagarna var ett alternativ men då ett mättnadskriterie upplevdes efter fyra intervjuer 

då respondenterna har varit eniga om hur de uppfattar situationen anser vi att 

sannolikheten att det skulle bidra med något nytt till vår fallstudie vara liten. 

För att kunna genomföra empiri del 2 att intervjua de två jämförelseobjekten Lerums 

centrumförening och Ale Torgs företagarförening skedde detta genom att vi kontaktade 

ordförande i föreningarna och genomförde telefonintervjuer där samtalen spelades in 

och sparats på författarnas datorer. Då det geografiska avståndet är stort även i detta fall 

anses telefonintervjuer vara ett bra alternativ till att intervjua på plats.   

 

2.7.1. Den empiriska insamlingen - enkäter och intervjuer 

Alla 25 företag som tilldelades enkäten (se bilaga 1 för enkätfrågor och 2 för vilka 

företag som besvarade denna) svarade på våra frågor och vi informerade dem om att 

inga svar skulle redovisas separat och att det de svarade skulle användas utan att nämna 

vem som sagt vad. På detta sätt hoppades vi att respondenterna skulle våga säga vad de 

verkligen tyckte om handelssituationen på orten. Alla företag hade på detta sätt 

möjlighet att komma till tals men även tala om att de inte vill bli tillfrågade framöver. 

Att resultaten redogörs anonymt innebär även att respondentlistan inte nämner vem som 

svarat på enkäten utan enbart vilket företag och position (se bilaga 2). 

Under veckan då vi befann oss på plats i Skutskär genomfördes fyra intervjuer med 

företagare och en intervju med en kommunrepresentant. Redan första dagen i Skutskär 

genomfördes en intervju med Kristian Nyman på Sleven i Grytan, och dagarna därefter 

intervjuades Jennie Edenby på Preem och Thomas Lindegren på Larsas Cykel och 

Sport. Även en intervju med Mustafa Çetinkaya på Sibylla och med Karin Vybiral från 

kommunen genomfördes (se bilaga 3 gällande vilka som tillfrågats och bilaga 4 och 5 

för intervjumallar). Alla intervjuer spelades in och är sparade på båda författarnas 

datorer vilket underlättade bearbetningen av materialet. 

Insamlingen av material från empiri del två jämförelseobjekten genomfördes som 

telefonintervjuer och samtalen spelades in och sparades på författarnas datorer  
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2.7.2. Bearbetning och analys av insamlat material 

Inhämtade enkäter bearbetades under veckan när vi var på plats i Skutskär, detta för att 

vi skulle kunna bestämma oss för intervjuobjekt och även ha möjlighet att ställa 

kompletterande frågor på plats. När bearbetningen av materialet skedde kunde vi snabbt 

se vad företagarna tyckte och vilka företag som tyckte vad och dra paralleller mellan 

exempelvis bransch och hur länge företaget funnits. 

Efter genomförda intervjuer har bearbetning av insamlat material genomförts genom 

avlyssning av det inspelade materialet och vi har punktat upp viktiga synpunkter och 

kommentarer för att få fram ett råmaterial att arbeta med. Detta genomfördes direkt efter 

insamlingen av enkäterna och intervjuerna för att undersöka om vi hade tillräckligt med 

material och fått de svar som vi efterfrågade. På det sättet har vi minimerat risken att 

senare i processen sakna information om hur företagarna uppfattade sin 

handelssituation. Efter en första avlyssning har det inspelade materialet lyssnats av igen 

av författarna för att minska risken för exempelvis tolkningsfel och missade 

kommentarer.  

Något som framkommit under bearbetningen av materialet är att respondenterna i 

Skutskär själva medgivit att de inte vet hur samarbete kan se ut. Vi har därför valt att 

studera två stycken jämförande orter för att se hur de samarbetar. De två 

telefonintervjuerna med jämförelseobjekten har bearbetats liknande som intervjuerna 

med de fyra företagarna i Skutskär.  

 

2.8 Metodkritik 

Alla val som gjorts gällande metod har påverkat resultatet av denna uppsats och det är 

därför viktigt att kunna vara kritisk mot de undersökningsmetoder som valts. Det är 

även viktigt för uppsatsens trovärdighet att veta vilka brister som finns och att våga 

belysa dessa. Att vi skapat en relation till företagarna och uppdragsgivarna kan  

innebära en hög trovärdighet men även att författarna kan anses vara ”för nära” 

respondenterna vilket kan resultera i en partisk och subjektiv syn (Eriksson och 

Widersheim- Paul 2006). Ambitionen har under fallstudiens tid varit att vi ska se 

handelssituationen i Skutskär genom ett ”utifrån och in- perspektiv” där vi kan upptäcka 

saker som en ortsbo eller företagare har svårt att se och ge förbättringsförslag på. Vi har 
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aktivt arbetat för att våra intervjufrågor skall vara korrekta och relevanta för att utfallet 

skall reflektera verkligheten (Eriksson och Widersheim- Paul 2006). 

Det finns dock alltid en risk att en intervju kan bli snedvriden genom att forskaren 

misstolkar vad respondenten svarar eller att respondenten inte har tillräckligt med 

förtroende för forskaren eller på motsatt sätt (Eriksson och Widersheim- Paul 2006). För 

att höja trovärdigheten av undersökningen har respondenternas svar antecknats och 

sammanförts i ett dokument som författarna använt i det initiala skedet av uppsatsen för 

att förenkla bearbetningen av materialet.  Ambitionen har även varit att visa att vi agerat 

i god tro och försökt att våra egna värderingar inte visas. Svårigheter med kvalitativa 

undersökningar är som Bryman & Bell (2003) menar att inte låta författarnas subjektiva 

åsikter lysa igenom. 

Då svårigheten att replikera en kvalitativ undersökning finns (Bryman & Bell 2003) har 

vi tagit hjälp av två jämförelseobjekt för att till viss del kunna generalisera hur 

handelssituationen och samarbete kan se ut på mindre orter. De val vi har gjort att 

avgränsa oss till att kontakta två andra tätorter i liknande storlek som Skutskär kan ha 

resulterat i att vi missat andra tätorter med viktig information vilket skulle kunnat 

resultera i helt andra slutsatser än vad som framkommer i denna uppsats.  

Då vi har valt att inte intervjua fastighetsägarna i Skutskärs Centrum finns det en risk att 

vi missat en möjlig samarbetspartner för företagarna i centrum. Dock känner vi att det 

kan vara ett vidare forskningsområde och vi har valt att inte fokusera på detta i denna 

uppsats.  

De respondenter som svarat på enkäterna har till största del varit ägare eller ansvarig för 

företaget, vi har inte kunnat styra vem som svarat på enkäten mer än när vi delade ut 

denna. Dock tror vi att genom att främst de ansvariga med fåtal undantag (se bilaga 2) 

svarade på enkäten att det är de som har mest insyn i företaget och handelssituationen 

vilket ger ett trovärdigt resultat. 

 

2.8.1. Källkritik  

Studien har utgått ifrån ett företagarperspektiv då deras syn på lönsamheten rörande 

ortens handel avgör om intresse och behov finns för förändring. Vi avser att beskriva 

den nuvarande handelssituationen och kartlägga de möjligheter som finns för ett 
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samarbete och vi har valt att endast undersöka denna fråga ur företagarnas synvinkel. I 

uppsatsen har alla företagarna i Skutskärs Centrum fått komma till tals genom att 

besvara en enkät, se dock urval och bortfall i kapitel 2.5. Svaren i enkäten påverkas av 

företagets framgång och säkerligen finns både företagare som är starkt positiva och 

starkt negativa till ett samarbete representerade. Vid utlämnande av enkäten så förekom 

visst negativt intresse till att delta och besvara frågorna vilket självfallet påverkar 

utfallet då en del av företagarna, om än en minoritet, kan ha besvarat enkäten endast för 

att de känt sig mer eller mindre tvingade i någon form.  

Av de respondenter som vi valde att intervjua i den kvalitativa delen har samtliga varit 

positiva till ett samarbete vilket innebär att djupare information om varför de negativt 

inställda inte kommit med i studien. Anledningen till detta är att de negativt inställda till 

samarbete svarat i enkäten att de inte vill svara på fler frågor eller nämnt vid 

ut/inlämnande av enkäten att de inte är intresserade av att intervjuvas eller har något 

ytterligare att tillägga. 

Vid val av jämförelseobjekt så är båda belägna i Göteborgs omnejd och dessutom 

större, Lerum med 15000 invånare Nödinge där Ale Tog är beläget med 9000 invånare 

med Älvkarleby kommun som har ca 9000 invånare (SCB 2010). Dessa valdes dock 

med hänsyn till att bägge ligger mycket nära en större stad vars handel konkurrerar med 

den på de respektive mindre orterna men där de genom ett samarbete mellan företagarna 

på orten försöker att vara motståndskraftiga och framgångsrika. På båda orter finns 

också konkreta och organiserade samarbeten som är bra exempel för hur andra mindre 

orter skulle kunna göra. 

Källorna som används i denna uppsats är en blandning av böcker, artiklar och 

internetsidor vilket vi anser ger en bredare bild av synen på exempelvis handel, 

småföretagare och konkurrens. Källorna är främst publicerade på 90- och 2000-talet 

men även äldre och välkända författare refereras till för att vi ska kunna besvara vårt 

syfte. Författarna som har använts är också alla erkända på sina respektive områden. Vi 

använder också statistik från exempelvis SCB (2010) för att påvisa att våra hypoteser 

finns grundade i olika sorters undersökningar etc. 
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3 Resultat 

I detta avsnitt kommer uppsatsens empiriska resultat att presenteras. Vi börjar med 

en presentation av den information som vi har fått av företagarna i Skutskärs 

centrum, både genom en kvantitativ studie och via fem djupare kvalitativa intervjuer. 

Här kommer även redogöras för de resultat som vi har fått från de två orter som vi 

avser att jämföra Skutskärs handelssituation med.   

 

3.1 Skutskär 

I Älvkarleby kommun bor ca 9000 invånare (SCB 2010) som har Skutskärs Centrum 

som sin närmsta handelsplats men inom en radie av ett fåtal mil ligger Gävle, 

handelsplatsen Valbo, ett köpcentrum med runt 50 butiker, större el-kedjor och IKEA 

samt handelsplatsen Hemlingby där butiker som ICA-Maxi och Biltema finns. 

I Skutskärs Centrum finns flera matbutiker, detaljhandlare, banker, restauranger och ett 

Systembolag. Här finns också serviceinrättningar som frisörer, massör och post. Inom 

ett relativt litet område så kan invånarna i Skutskär handla det mesta och det finns även 

flera alternativ gällande vissa branscher, exempelvis frisörer och restauranger. Av de i 

dagsläget 28 företagen i Skutskärs Centrum är dessa butiker, restauranger och 

serviceinrättningar varav sex stycken är frisörer, fem stycken är restauranger och tre 

stycken livsmedelsbutiker. Bland övriga företag återfinns bland annat en blomaffär, en 

klädaffär, en cykel- och sportaffär, två elhandlare, en klockaffär och en optiker m fl, för 

övriga se bilaga 2. 

 

3.2 Deltagande företagare och kommunrepresentant 

För att veta vad företagarna i Skutskärs Centrum anser om handelssituationen så har alla 

de kommersiella företagen, med några få undantag, se bortfall ovan, blivit ombedda att 

besvara en enkät, se bilaga 1. Totalt så besvarade 25 stycken företag enkäten, se 

förteckning över vilka i bilaga 2.  

Vi har också genomfört fem stycken kvalitativa intervjuer i Skutskär, fyra med olika 

företagare (se vilka i bilaga 2 och intervjumall i bilaga 4) och den sista med en 

kommunrepresentant, se intervjumall i bilaga 5. Företagarna var Kristian Nyman som 

driver och är delägare i restaurangen Sleven i Grytan, Jennie Edenby, delägare i 
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bensinmacken Preem, Thomas Lindegren, ägare av Larsas Cykel och Sport samt 

Mustafa Çetinkaya som äger en Sibylla restaurang. Tre av dessa företag ingår i kedjor, 

Sibylla och Preem samt Larsas Cykel och Sport som ingår i kedjan Sportringen. Karin 

Vybiral ifrån Turism- och Näringslivsenheten i Älvkarleby kommun har också 

intervjuats för att få en bild av kommunens syn på handelssituationen.  

Två intervjuer har också genomförts med representanter för de föreningar som har valts 

ut i förhållande till storlek och extern närliggande konkurrens, Marianne Sjöö, 

ordförande i företagarföreningen i Ale Torg samt Jonas Ahlsén som är ordförande i 

centrumföreningen i Lerum (se intervjumall i bilaga 6).  

En del av enkätfrågorna som företagarna i Skutskär besvarade är av tidsjämförande art 

och där har de företag som har funnits i mindre än två års tid uteslutits. I urvalet på 25 

företag har sju av dessa etablerats inom de senaste två åren.  

I denna del presenteras både enkätsvaren och även åsikter och kommentarer ifrån de 

kvalitativa intervjuer som genomförts med kommun och företagare verksamma i 

Skutskärs Centrum.  

  

3.3 Vad anser företagarna i Skutskärs centrum om 

handelssituationen? 

För att få en bild av hur handelssituationen i Skutskär ser ut ombads företagarna i 

stadens centrum att besvara ett antal frågor kring marknadsfaktorer som konkurrens och 

tillväxt men även frågor kring om de tror att lönsamheten kan förbättras och om de 

efterfrågar fler kunder. Även frågor kring samarbete och hur ett sådant skulle kunna 

fungera i praktiken har diskuterats. Vi kommer att presentera resultatet efter frågorna i 

enkäten eftersom majoriteten av företagarna finns representerade och har haft möjlighet 

att komma till tals här. Vi har därefter byggt på med kvalitativ information som har 

framkommit i intervjuerna. Vi har valt att ha denna disposition i resultaten för att tydligt 

kunna studera antingen enskilda faktorer eller faktorer som har visst samband med 

varandra. 
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3.3.1. Lönsamheten kan förbättras 

För att undersöka om det finns incitament för att motivera företagarna att samarbeta har 

vi börjat med att undersöka hur företagarna ser på lönsamheten. Detta är också en viktig 

fråga gällande hur den aktuella handelssituationen uppfattas.  

Totalt uppger 84 % av företagarna att lönsamheten kan bli något eller mycket bättre, här 

har också samtliga av de nystartade företagen angett att lönsamheten kan bli just mycket 

bättre. 

 

En klar majoritet av företagarna anser att lönsamheten kan förbättras. En viktig fråga 

blir dock om företagarnas syn på lönsamheten har förändrats under de senaste åren. Vi 

har ställt denna fråga för att kunna utröna om exempelvis konkurrenssituationen eller 

andra faktorer har påverkat företagens lönsamhet negativt. 

 

 

Drygt vart fjärde av de tillfrågade företagen anser att lönsamheten har försämrats. Bland 

dessa företag hittas främst de handlare och butiker som uppger sig ha Valbo/Gävle eller 

internethandel som främsta konkurrenter. Bland de 44 % av företagen som anser att 

lönsamheten har förbättrats återfinns både serviceyrken där konkurrensen är hög, som t 

16% 48% 36%

Hur ser du på företagets lönsamhet idag?

Nöjd Kan bli något bättre Kan bli mycket bättre

Diagram 3.1 Hur ser du på företagets lönsamhet idag?

44% 28% 28%

Anser du att företagets lönsamhet har förändrats under 

de senaste två åren?

Ja, förbättrats Ja, försämrats Nej, ingen förändring

 

Diagram 3.2 Anser du att företagets lönsamhet har förändrats under senaste två åren? 
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ex vissa frisörer eller restauranger liksom övriga företag. Detsamma gäller för de som 

uppger att ingen förändring har skett. 

 

3.3.2. Önskar ökad tillväxt 

En annan viktig fråga som är en del i att fastställa om ett behov av samarbete finns är 

frågan om ökad tillväxt. Om endast ett fåtal av företagarna skulle ha svarat att de är 

intresserade av ökad tillväxt så hade detta kunnat vara ett tecken på att företagarna 

möjligen skulle vilja avstå från att delta i ett samarbete.  

 

Av de företag som har varit etablerade i över två år svarade 84 % av de tillfrågade att de 

önskar ökad tillväxt. Samtliga av de nyetablerade företagen önskar ökad tillväxt i 

företaget. Av de 16 % som svarade att de inte önskar ökad tillväxt i företaget lämnades 

några kommentarer om varför, såsom:  

”Vi är två enmansföretagare under samma tak och har ingen önskan om 

utökning.” 

”Ökad tillväxt kostar mer pengar och tid.”  

”Är nöjd med att vara min egen och friheten med det.” 

Av de företag som har svarat att de inte önskar ökad tillväxt så har dessa varit antingen 

enmansföretag eller företag med endast någon enstaka anställd.  

Majoriteten av företagarna vill dock ha tillväxt men i intervjuerna har kommenterats de 

många hinder som föreligger i att utveckla företagen gällande till exempel kostnader för 

nyanställning, nya lokaler och större utbud. I diskussioner kring ökad lönsamhet och 

tillväxt nämns i de kvalitativa intervjuerna också att tiden vid en viss punkt värdesätts 

mer än pengar.   

Lindegren på Larsas Cykel och Sport berättade i den kvalitativa intervjun:  

16% 84%

Önskar du ökad tillväxt i företaget?

Nej Ja

Diagram 3.3 Önskar du ökad tillväxt i företaget? 
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”Om du frågar oavsett vilken företagare eller handlare som helst så räcker inte 

tiden till, så är det och vi har sagt så här, att vi kan inte mäta allt i pengar 

heller, vi måste faktiskt överleva själv, som privatperson, det går inte att lägga 

ner 24 timmar per dygn på företaget/…/ jag har hellre en familj hemma än att 

jag jobbar 24 timmar om dygnet”.  

 

3.3.3. Företagen vill ha fler kunder 
 

En annan parameter som även den ger en bild av företagarnas uppfattning om den 

aktuella situationen är vad företagarna anser om företagets kundstock, det vill säga 

antalet kunder.  

 

 

Här visas det tydligt att företagarna anser att det finns möjlighet för företagets 

kundstock att växa, samtliga av de nyare företagen ansåg också detta. 

För att se om eventuell ökad konkurrens eller andra marknadsfaktorer har påverkat 

antalet kunder som nyttjar service eller handel i Skutskär ställde vi nedanstående fråga 

till företagarna:  

 

16% 84%

Vad anser du om storleken på företagets kundstock?
Tillräckligt stor Finns möjlighet att växa

Diagram 3.4 Vad anser du om storleken på företagets kundstock?

33% 28% 39%

Anser du att antalet kunder har förändrats under de 

senaste två åren?

Ja, ökat Ja, minskat Nej, ingen förändring

Diagram 3.5 Anser du antalet kunder har förändrats under de senaste två åren?  
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Totalt så uppger 28 % av företagarna att antalet kunder har minskat under den senaste 

tvåårsperioden. De företagare som vi har pratat med i intervjuerna har också nämnt att 

de inte tror sig ha möjlighet att dra kunder ifrån Gävle och locka dem att handla, tanka 

eller äta i Skutskär. Kundunderlaget är därför begränsat till de som bor eller arbetar på 

orten vilket även Lindegren på Larsas Cykel och Sport bekräftar:  

”Alltså så här är det ju, vi kan aldrig få ett större kundunderlag än vad vi har 

idag. Begränsningen ligger ju där hela tiden. Ska man expandera och dra på 

sig större kostnader så måste man även få större inkomster. Jag tror att det är 

svårt att göra så mycket mer eftersom det är en begränsad kundskara så att 

säga”.  

 

3.3.4. Marknadsföring idag 

Av de företagare som vi har intervjuat ingår tre av fyra i en företagskedja vilket innebär 

att butiks- eller företagskedjan marknadsför varumärket. Alla tre företagen har dock 

även egen marknadsföring, Lindegren berättade att de är med i den lokala tidningen 1-2 

gånger i månaden utöver marknadsföringen via Sportringen, t ex foldrar och hemsida. 

Även Edenby som driver Preemmacken i Skutskär berättade att förutom Preems egen 

reklam så är de med på exempelvis annonsblad och i reklam som delas ut till turister 

under sommartid. Nyman som driver den fristående restaurangen Sleven i Grytan 

berättade även han att han ett flertal gånger i månaden annonserar och har 

specialerbjudanden på sin restaurang.  

 

3.3.5. Ökad konkurrens 

För att utreda om företagarna uppfattar att konkurrensen har förändrats till följd av 

trenden som tyder på ökad urbanisering ställde vi därför denna fråga till de 

kommersiella företagen i centrum: 
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I denna fråga har vi uteslutit företag som har funnits på marknaden i mindre än två år. 

Bland de övriga så uppger 56 % att de upplever att konkurrensen har ökat under de 

senaste två åren, medan övriga anser att konkurrensen inte har förändrats. Ingen anser 

att konkurrensen har minskat. Bland de företag som anser att konkurrensen har ökat så 

återfinns främst två kategorier av företag. Den ena är de som vanligen finns i 

köpcentrum, cityhandel och externhandel det vill säga de egentliga handlarna. Den 

andra kategorin är de företag inom de två branscher där det inom den senaste 

tvåårsperioden har tillkommit flera nyetableringar, frisör- och restaurangbranschen. 

För att få en bild av konkurrenssituationen i Skurskärs centrum frågade vi företagarna 

vilka som ansågs vara de största konkurrenterna. 

 

 

Att det inom vissa specifika branscher, restaurang-, frisör - och livsmedelsbranschen 

finns flera alternativ presenterade visar sig tydligt i att hela 40 % anger just annan butik 

i Skutskär som den största konkurrenten. 38 % uppger Gävle/Valbo som de största 

konkurrenterna medan internethandel står för 9 %. Under rubriken ”Annat” har 

respondenterna får kommentera fritt vilka som anses vara de största konkurrenterna och 

då har angetts bland annat dagligvaruhandel, Tierp, en närbelägen något större ort och 

56% 0% 44%

Anser du att konkurrensen har förändrats under de 

senaste i två åren?

Ja, ökat Ja, minskat Nej, ingen förändring

38% 40% 9% 13%

Vilka ser du som de största konkurrenterna mot din 

butik/den som du representerar?
Valbo/Gävle Annan butik i Skutskär Internethandel Annat

Diagram 3.6 Anser du att konkurrensen har förändrats under de senaste två åren? 

Diagram 3.7 Vilka ser du som de största konkurrenterna mot din butik/den som 

du representerar? 
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Hemlingby som totalt får 13 % av rösterna. Något som kan påverka den interna 

konkurrensen är förändringar i butiksutbudet och gällande detta berättar Vybiral på 

Turism- och Näringslivsenheten i Älvkarleby kommun att antalet butiker har varit 

ungefär detsamma under de senaste 10 åren, även om vissa företag har kommit och gått. 

Det har t ex funnits en hälsokostbutik och en annan klädbutik än den som finns idag 

men grundutbudet i Skutskär torde inte ha förändrats i större utsträckning.  

Edenby på Preem berättar om mackdöden som syns tydligt i området där sju stycken 

Preem-mackar har stängts på en åtta mils sträcka under senaste 2-3 åren. Även i 

Skutskär har detta visat sig då ortens OK/Q8-mack tvingades lägga ner för ca två år 

sedan. Detta har påverkat Preems interna konkurrens inom Skutskär och i övrigt så tror 

Edenby att butikerna i Skutskär inte klarar någon större intern konkurrens. Vid frågan 

om hon som företagare tror att flera butiker i samma bransch kan etablera sig i Skutskär, 

exempelvis två klädaffärer eller skoaffärer så svarar Edenby: 

"Jag tror att det blir svårt, då tror jag att de konkurrerar ut varandra och så 

dör båda/.../ Du har Hemlingby, du har Valbo, du har Gävle. Det är alldeles för 

nära till de där tre." 

Att konkurrenssituationen ser olika ut för handlarna respektive serviceinrättningarna är 

tydligt. Lindegren, ägare för Larsas Cykel och Sport svarar på frågan om konkurrensen i 

Skutskär:  

"Det finns ingen, /../,  inte i kommunen finns det ju egentligen inte utan vi är ju 

ensamma som säljer cyklar och har sportaffär, däremot, självklart, det är ju 

bara 1,5 mil bort till Gävle.  Det är mycket mer konkurrens därifrån än vad det 

är ifrån kommunen."  

Nyman som är delägare i restaurangen Sleven i Grytan menar att de som åker till Gävle 

gör det av en speciell anledning, att det nöjes- och handelsutbud som finns där inte är 

den främsta konkurrensen för hans restaurang eftersom det är en annan typ av 

efterfrågan. Han påpekar också att få är villiga att åka hela vägen till Gävle, drygt 3-4 

mil fram och tillbaka för att äta lunch. Gällande lunchservering så är den interna 

konkurrensen därför mer relevant för hans företag.  

För Lindegren på Larsas Cykel och Sport är servicekonceptet den viktigaste 

konkurrensfördelen för att få kunderna att återvända.  
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"Man får ju en oerhört mycket bättre service på orten, på en mindre ort, och det 

är ju det vi lever på. Kunderna kommer ju tillbaka för att det är så bra service 

som det kan vara".  

Att vara flexibel och anpassa verksamheten efter marknaden är annan viktig faktor och 

Lindegren berättar att de inte bara har full verkstad för cyklar utan även för både 

gräsklippare och snöslungor, "Vi skruvar med det mesta". För att överhuvudtaget kunna 

konkurrera med stormarknader och köpcentrum måste utbudet i butiken vara 

välvarierat.  

"Vi lär ju ha i stort sett allting som finns i en sport- och fritidsbutik så att folk 

inte ska behöva åka till städerna eller butikerna runt omkring", berättar 

Lindegren vidare. 

 

3.3.6. Inget samarbete idag 

Lindegren på Larsas Cykel och Sport berättar om att det tidigare fanns ett samarbete 

mellan företagarna och föreningarna i Älvkarleby kommun. Likaså har samarbete 

funnits mellan de företag som finns i det hus där han har sin butik, där finns plats för 5 

företag. Då rörde det sig om aktiviteter kring t ex sista april eller så hade de 

"skyltsöndag", våfflor och grillad kyckling är andra typer av aktiviteter de genomförde 

men detta är ca 5 år tillbaka i tiden. De har även haft gemensamt Lucia-firande med 

både företag och föreningar via en företagarförening som startades av Lindegrens 

föräldrageneration, det vill säga 40-talisterna. Han berättar om varför denna upphörde:  

"När det blev 90-tal och 2000-tal, så fick de [företagarna] också mer och mer 

att göra i företagen och då blev det ingen tid över helt enkelt. Det fanns inga 

som kunde hålla i det".  

Även Vybiral berättar om att det tidigare, "väldigt länge sedan", har funnits en 

centrumförening som drevs av en anställd på kommunens näringslivsenhet.  

"Det var hon som höll i trådarna, såg till att det blev av och sedan så vet jag 

inte om det var så att företagen sponsrade på något vis kanske." 

 

Vår enkätundersökning inkluderade en fråga där vi undrade hur företagarna tycker att 

samarbetet mellan företagarna i Skutskär ser ut i dagsläget. Några av de kommentarer vi 

mottog var:  
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"Det fungerar sådär, frukostmötena är väldigt uppskattade men företagarna är 

lite "tröga" om ingen annan ordnar något." 

"Vilket samarbete? - dåligt" 

"Har inget samarbete med andra i samma bransch" 

"För lite. Många försök har gjorts genom åren men runnit ut i sanden",  

"Nästan obefintligt alt. sporadiskt & oplanerat".  

Någon kommenterade att det är en liten by där alla känner alla medan en annan 

hänvisade till Rotary. Lindegren på Larsas Cykel och Sport svarar vid frågan om det 

finns samarbete bland företagarna i Skutskär  

"Inte nånting organiserat /.../, däremot så samarbetar man ju med grannar och 

sånt här, kanske inte inköp och sånt, men man ser ju till, kan inte jag hjälpa 

kunden, så talar jag ju om att den och den kan göra det. Rent generellt så finns 

det inget organiserat samarbete."  

I dagsläget saknas en företagarförening i kommunen och de enda försöken till 

samordning bedrivs av Turism- och Näringslivsenheten i Älvkarleby kommun.  

"Kommunen är jätteduktig på att ordna frukostmöten och samla ihop och hitta 

på grejer och verkligen informera och försöka att få oss att samarbeta. Men det 

är väl egentligen bara det som är organiserat" beskriver Lindegren.  

 

Samverkan mellan kommun och företag 

I dagsläget arbetar företagarna självständigt och det finns varken en företagarförening 

eller någon styrning som förenar företagen, inte heller finns något egentligt samarbete 

mellan kommunen och företagen. Vybiral ifrån Turism- och Näringslivsenheten i 

Älvkarleby kommun berättar att de arbetar för att hjälpa till med att skapa en bättre 

kontakt företagen emellan. Kommunen anordnar bl a företagsmöten genom 

företagsfrukostar varje månad. Dessa möten inkluderar vanligen information från 

kommunen men även öppna frågestunder där företagarna får komma till tals. Vybiral 

poängterar dock att det egentligen inte är kommunens uppgift att anordna dessa 

företagsmöten utan mer en uppgift för en företagarförening att anordna men då det 

saknas en i dagsläget sker i stort sett ingen samverkan mellan företagarna utan hjälp 

ifrån kommunen. 
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Delat intresse för samarbete 

Företagarna uppger att inget samarbete finns idag och en fråga är om de är intresserade 

av att samarbeta i framtiden. En viktig följdfråga blir då varför/varför inte de är det. 

 

  

Majoriteten av företagen är intresserade av ett samarbete medan 40 % svarar att de inte 

är det och 4 % väljer att inte ta ställning. Generellt så kan det utläsas att de nystartade 

företagen, de som har funnits i mindre än två år, visar betydligt större intresse av att 

samarbeta än de äldre, detta gäller oavsett bransch, där alla nystartade var intresserade 

av att samarbeta. Påverkar gör dock i större utsträckning om företagaren äger ett 

enmansföretag eller om det finns någon/några anställda. Bland enmansföretagen anger 

60 % att de inte är intresserade av ett samarbete medan denna är 27 % bland övriga 

företag.  

Vi bad också företagarna att svara på varför, alternativt, varför de inte är intresserade av 

ett samarbete. Några av anledningarna som gavs som förklaring till att ett intresse av att 

samarbeta med övriga företag förelåg var:  

"Stärka Skutskär som handelsplats mot Gävle"  

"Fler erbjudanden drar fler kunder"  

"För att synas och peppa både kunder och oss själva"  

"Det är bättre om en liten ort kan samarbeta, vi har Hemlingby/Gävle/Valbo att 

"konkurrera” mot. Och naturligtvis mkt trevligare att samarbeta med 

varandra"  

"Vi har inte råd att motarbeta varandra"  

"Paketerbjudanden kan locka fler kunder"  

De företagare som svarade nej uppgav bland annat följande som anledningar:  

56% 40% 4%

Är du intresserad utav ett samarbete med övriga företag i Skutskär 

centrum? Exempelvis genom att utveckla gemensamma erbjudanden?

Ja Nej Bortfall

Diagram 3.8 Är du intresserad av ett samarbete med övriga företag i Skutskärs 

centrum? 
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"Det är svårt att samarbeta p g a vår verksamhet"  

"Krångligt"  

"Företagen är för olika"  

"Tidsbrist, affären tar all tid, resten vill jag spendera med familjen"  

"Jag vill arbeta ensam"  

"Jag har inget behov av det. Jag tycker att vi är väl många i samma bransch 

(frisör)" 

 "Har inte tid och är ensam i min bransch"  

En av de företagare som uppger att hon är intresserad av ett samarbete betonar dock att 

detta endast gäller om hon kan se något konkret värde i detta: 

"Kan lägga ner lika mycket tid [på ett samarbete]som motsvarar värdet på vad 

jag kan få tillbaka".  

Majoriteten av företagen uppger sig vara intresserade av ett samarbete och ser fördelar 

som detta skulle kunna innebära. En fråga blir därför varför det idag saknas ett 

organiserat samarbete. Vybiral på kommunens Turism - och Näringslivsenheten 

uttrycker det som:  

"Alla tycker att det är kul med aktiviteter men de vill inte göra det själva för det 

har de inte tid med, utan det är någon annan som ska ha tid" 

Vybiral berättar vidare att även om deras funktion som näringslivsenhet inte är att agera 

som en centrumförening så är det ändå viktigare för henne att någon tar tag i den än att 

ingenting händer alls.  

"Om det är så över lag att de känner så, att de inte har tid, men att de vill, och 

vi [kommunen] faktiskt skulle kunna åstadkomma den /.../ 

samordningsfunktionen och det skulle bidra till att de skulle komma med/../ så 

kanske det skulle vara värt det."  

Edenby, delägare i en Preemmack, tror att anledningen till att inget samarbete finns idag 

beror på bristen på engagemang: 

"Jag tror att de inte orkar engagera sig alls, de tänker inte att om de engagerar 

sig så får de tillbaka"  

Edenby poängterar också fördelen i att träffa andra företagare på diverse företagsmöten 

och frukostar, som hon tror att andra företagare inte ser. Det kan exempelvis handla om 

att när de syns och marknadsför både sig själva och företaget så lär sig andra företagare 
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att känna till dem och kan rekommendera dem. Nyman på Sleven i Grytan menar att en 

del av problemet verkar ligga i attityden hos flera av företagarna, att dessa inte ser sig 

som företagare utan istället som utövare av ett visst yrke: 

”Jag tror att många har startat sitt företag som mer eller mindre duktiga 

hantverkare eller vad de nu är/…/, så affärsutveckling och företagande är inte 

grejen utan det är att utöva sitt yrke.”  

Nyman menar också att många inte verkar vara intresserade av att få företaget att växa 

utan är nöjda om det bara går runt. Han säger också att många ser sig som konkurrenter 

till varandra och menar att:  

"Om man inte tror att man kan tjäna på varandras framgång /.../ så är 

förutsättningarna för samarbete inte så goda".  

Den vanligaste typ av samarbete som nämns bland företagarna är olika typer av 

aktiviteter. Att de vill enas kring exempelvis högtider och ha skyltsöndag för att locka 

ortsborna till centrumet. Genom aktiviteter tror de att Skutskärs Centrum bli mer aktivt 

och attraktivt och därmed öka kundtillströmningen. Lindegren nämnde att:  

”Jag tror mer på gemensamma aktiviteter i centrum, tillsammans med kommun 

helst”  

och  Nyman nämnde att:  

”Jag tycker att det är en jättebra idé att etablera något slags 

företagsgruppering i Skurskär eller i Älvkarleby men jag kan inte se att de kan 

göra så mycket annat; dels har ju folk inte så mycket tid, dels kan man inte 

åstadkomma så mycket annat än med sitt eget företag. Man kan möjligen 

samarbeta med andra hitta paketlösningar, samordna sina aktiviteter i tid och 

rum/../ handla av andra, kampanjer bland företagarna”.  

Även Edenby tror på aktiviteter och gärna med lokal förankring, laxmackor som är 

typiska för Älvkarleby och i samarbete med kommunens olika sport- och 

fritidsföreningar.  

Çetinkaya som driver och äger en Sibylla restaurang i Skutskär sedan augusti 2009 tror 

också att det finns flera konkreta samarbeten. Eftersom han tror på utvecklingen i 

Skutskär så planerar han även att utöka sitt företagande med bilverkstad och tvätthallar. 

Han tror att det finns många möjligheter och ser mycket positivt till ett samarbete:  
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"Vi hjälper varandra och då rullar det på - varför ska vi skicka folk till 

Gävle?".      

Ett exempel på ett konkret samarbete som han arbetar för är att uppnå är tillsammans 

med en billackerare i staden. Denna arbetar också med försäkringsärenden och kan vid 

krock tipsa om Çetinkayas verkstad, han kan i sin tur tipsa om billackeringen vid behov.  

En av frisörerna nämner också i enkäten en annan typ av samarbete som går ut på att 

hon och klädaffären i Skutskär tillsammans kan ställa upp i gör-om-mig-reportage, där 

den ena sköter hårstyling och den andra klädstyling. 

Vybiral tror att ett samarbete mellan företagen både skulle kunna gynna Skutskär och 

handlarna individuellt. Hon nämner som exempel att de skulle kunna enas kring 

marknadsföringen och skicka ut ett gemensamt utskick en gång i veckan så att butikerna 

marknadsför sig som ett gemensamt begrepp och kunderna lär sig att det kontinuerligt 

händer något i centrum. 

 

3.4 Jämförelseobjekt 1 - Ale Torg 

Ale Torg är en handelsplats i tätorten Nödinge i Ale kommun i Västra Götaland. Ale 

kommuns invånarantal är enligt SCB (2010) 27 394st och är fördelade på flera mindre 

småorter inom kommunen såsom Nödinge med invånarantal på cirka 9000.  

Handelssituationen i Ale Torg baseras till butikerna kring torget som är lätta att nå ifrån 

E45:an. I dagsläget pågår ett intensivt ombygge av Europavägen vilket har resulterat i 

en trafiksituation som i många fall kan leda till att konsumenter handlar någon 

annanstans.  Många invånare i Ale kommun arbetar i Göteborg och med en restid på 

cirka 30 min är det lätt att både ta sig till Ale Torg och till andra konkurrerande 

köpcentrum belägna i Bäckebo eller Kungälv. Handelssituationen i Ale Torg består av 

exempelvis ett antal frisörer, flera restauranger och två matvarubutiker. Enligt Marianne 

Sjöö, ordförande i Ale Torgs företagarförening är den största utmaningen i dagsläget att 

få konsumenterna att handla i Ale Torg och inte åka vidare till andra köpcentrum. 

 

Centrumföreningen och dess arbete 

I Ale kommun finns det flera företagar-/centrumföreningar och en av dessa är 

Företagarföreningen i Ale Torg i Nödinge vilken Sjöö är ordförande för. Sjöö arbetar 
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som chef för ICA Kvantumbutiken i Ale Torg men har sedan oktober 2007 även 

engagerat sig i företagarföreningen på orten.  Företagarföreningen har enligt Sjöö 

funnits en längre tid i olika konstellationer men i och med att Balder Fastigheter AB 

köpte alla lokaler i Ale Torg blev det en nystart för föreningen, detta skedde under 

2007. I föreningen finns det cirka 30 medlemmar varav 23st är näringsidkare ut mot 

konsument och styrelsen för föreningen består av fem delegater. Den första tisdagen i 

månaden är en stående dag för styrelsen att träffas och sista tisdagen i månaden är alla 

medlemmar inbjudna för att träffas. Vid medlemsträffarna kan det finnas en tydlig 

agenda och i andra fall träffas medlemmarna för att äta frukost och bara prata med 

varandra. Enligt Sjöö brukar vanligtvis cirka 10-14 medlemmar möta upp till mötena. 

Styrelsens arbete utgör en stor del av planering, organisering men även utförande av 

aktiviteter och liknande. Den drivande faktorn enligt Sjöö är att:  

”Det vi gör, gör vi för att vi tycker att det är kul och då tycker ofta kunderna det också”.  

Hon är även i nära kontakt med centrumledaren Susanne Essunger som arbetar för 

Balder Fastigheter AB och som är fastighetsägarens representant och deltar i flera 

centrumföreningar. Företagarföreningen finansieras av företagen själva och beräknas på 

bland annat butiksyta. Balder Fastigheter AB som äger alla lokaler bidrar även med en 

summa för att finansiera arbetet. Styrelsens arvode utgår enligt Sjöö i att de en gång per 

år åker iväg på ett två dagars konferens med en övernattning för att skapa en 

marknadsplan. 

 

Deltagandet i företagarföreningen och dess medlemmar 

Deltagandet i företagarföreningen är högt, alla företag är medlemmar och ingen har tagit 

aktivt avstånd ifrån att samarbeta. Sjöö menar att det varit ett löpande arbete att få 

företagen att delta men att hon tycker att samarbetet mellan företagen och 

företagarföreningen fungerar bra i dagsläget. Sjöö berättade att det under 10-15 års tid 

har förts diskussioner om söndagsöppet i Ale Torg. Eftersom detta har varit en löpande 

diskussion som inte resulterat i att alla företag har söndagsöppet har styrelsen ändrat 

strategi och innehar numera inställningen ”alla ska känna att de kan inte låta bli att ha 

söndagsöppet” som skall sprida sig till företagarna. Redan nu anser Sjöö att detta kan 

vara en bidragande orsak till att en del företag numera har söndagsöppet. ”Att peka med 

hela handen” har inte fungerat på orten tidigare och med den förändrade inställningen 
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att försöka förmedla möjligheter och eventuella vinningar med en mycket positiv 

inställning kan samarbetet mellan företagen stärkas ytterligare. I dagsläget är det enligt 

Sjöö kritiskt att ta vara på den rådande trafiksituation och försöka få konsumenterna att 

stanna och handla i Ale Torg och inte åka vidare. Strategin för att detta ska ske är att 

lägga pengar på annonsering, något som inte tidigare har varit av primärt intresse utan 

pengar har tidigare förlagts på aktiviteter. Vid frågan om vad hon tror är faktorer för 

företagarna att inte delta mer aktivt svarade hon att många är missnöjda med sin 

situation medan en del är nöjda med sin situation. En annan stor anledning är att tiden 

inte räcker till och att de därefter lämnar över allt arbete till styrelsen.  

 

Samarbete mellan företagen i Ale Torg 

Bindningarna mellan företagen är till största del sammankopplade med lokaliseringen 

av företagen till Ale Torg.  Torget och ambitionen att vara kända för dess framtid och 

utveckling är en gemensam drivkraft. Sjöö berättade även om sociala bindningar hon 

har igenom att vara vän med flera företagare och dela fritidsaktiviteter. Vinningarna av 

samarbetet förutom ekonomiska faktorer är att företagarna har en bra sammanhållning 

och har roligt ihop. Hon påpekade även att lojalitet är något de vill uppnå med 

samarbetet, att alla företag känner sig viktiga och arbetar tillsammans för att det ska 

skapas en gemensam syn på kunder och att det ska vara trevligt att åka till Ale Torg. 

Sjöö menade att om styrelsen för företagarföreningen känner och sprider detta vidare så 

hoppas de att det sprids vidare till butikerna och kunderna. Vid frågan om hon tyckte att 

arbetet är värt den tid hon lägger ned svarar hon att ja det är det men att det har att göra 

med att hon faktiskt driver ett stort företag med många anställda och har möjligheten att 

lägga ner viss tid på företagarföreningen. 

Tidigare år har det varit flera aktiviteter per år i Ale Torg, exempelvis 

decemberaktiviteter där tomtar, häst och vagn har funnits på plats. Företagen är även 

delaktiga på det årliga julklappsbordet där alla företag får skänka 10st julklappar med 

ett konsumentvärde på minst 100kr, även företagarföreningen skänker julklappar genom 

att skänka presentkort vilka resulterar i pengar tillbaka till företagen. Därefter får 

kunderna betala 25kr och välja ett valfritt paket, detta är enligt Sjöö en av de mest 

populära aktiviteterna och drar mycket folk till centrum. Förutom de säsongsbaserade 

aktiviteterna har Ale Torg haft flera uppträdanden ifrån svenska artister och 
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underhållare vilket även det har varit mycket populärt. Varje månads lönevecka har Ale 

Torg ett stort uppslag i lokaltidningen där alla företagare erbjuder en vara med 20 % 

rabatt. 

 

3.5 Jämförelseobjekt 2 - Lerum 

Lerum är en ort i Västra Götaland med närhet till Alingsås, Partille och Göteborg.  

Invånarantalet beräknas enligt SCB (2010) till 38 301st i hela Lerums kommun och 

cirka 15 000 i tätorten. Handelssituationen i Lerum är koncentrerad till köpcentrumet 

Solkatten men det finns även flera mindre köpcentrum inom räckhåll. Problematiskt är 

att köpcentrumet Allum i grannorten Partille länge varit renoverat och när Solkatten i 

december 2009 invigdes hade många konsumenter redan hittat till Allum. Liksom i 

Nödinge så är det även i Lerum många invånare som pendlar till arbete i exempelvis 

Göteborg. Det finns ett rikt utbud av butiker och serviceföretag samt ett samarbete 

mellan företagen i och med ”Lerumskortet” som är ett bonuskort för personer som 

väljer att göra sina inköp i Lerum (Lerums centrumförening 2010a). 

 

Centrumföreningen och dess arbete 

I Lerums kommun finns det en centrumförening och anledningen till varför det kallas 

centrumförening och inte företagarförening är för att det förutom företagare även 

inkluderar kommunens fastighetsägare. De är delaktiga och hjälper också till att till viss 

del finansiera föreningen.  Centrumföreningen har varit aktiv i cirka 10 år och innan 

dess fanns det en Köpmannaförening bara för handlarna som avvecklades och 

utvecklades till den centrumförening som finns idag.  Jonas Ahlsén är ordförande i 

centrumföreningen i Lerum och förutom att driva föreningen framåt driver han en 

fotobutik och andra företag tillsammans med sin familj. Ahlsén har varit ordförande i 

centrumföreningen i cirka ett år och styrelsen består av 4-5 representanter som är 

butiksägare och 2-3 som är fastighetsägare från kommunen.   

Finansieringen av föreningen sker genom att företagen betalar en medlemsavgift 

grundad på antal heltidstjänster och kommunen som är fastighetsägare betalar en viss 

summa per kvadratmeter lokal. Centrumföreningen består av flera arbetsgrupper, en 

marknadsgrupp som driver projekt gällande exempelvis aktiviteter, en grupp för 
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strategisk planering och Lerumskortsgruppen samt en grupp för medlemsvård och 

utbildning.   

Tidigare fanns det en centrumledare anställd av centrumföreningen som slutade sin 

anställning i november 2008. Anställningen avslutades då centrumföreningen ansåg att 

för mycket av budgeten gick till att betala lön vilket resulterade i att det inte fanns så 

mycket pengar att investera i aktiviteter eller liknande. Centrumledarens roll var att 

administrera och hjälpa centrumföreningen. I dagläget så sker styrelsens arbete oavlönat 

och Ahlsén anser det vara svårt att driva detta på ett bra sätt utan att det finns någon 

anställd för det. Vid frågan om Ahlsén tycker att den tid han lägger ned är värt mödan 

svarar han att det är mycket arbete och att han inte vet hur länge han orkar lägga ned 

samma tid på föreningen. Den tid Ahlsén spenderar på arbete med centrumföreningen 

menar han att han skulle kunna spendera på sitt eget företag och det är en frågeställning 

som han innehar just för närvarande. Centrumföreningens styrelse har möte cirka 5-6 

gånger per år där ett av dessa möten är ett större årsmöte.  

 

Deltagandet i företagarföreningen och dess medlemmar 

Alla företag i köpcentrumet Solkatten är medlemmar i centrumföreningen men alla 

företag i Lerum har möjligheten att delta. Enligt Ahlsén är det relativt många företag 

som står utanför centrumföreningen och inte deltar aktivt, procentuellt är det mindre än 

hälften av företagen som är med och deltar.  Han fortsätter:  

”Tyvärr har det blivit så att det är lite vi och dem känsla här i centrum. De butikerna som är 

aktiva i centrumföreningen är företag som alltid varit aktiva [..]”. 

Det finns en viss irritation kring att alla aktiviteter sker i centrum och att vissa företag 

upplevs som förbisedda och detta bygger upp till en inställning att inte delta i 

centrumföreningen. De som är aktiva i dagsläget har alltid varit aktiva men det finns en 

självklar önskan ifrån Ahlséns sida att fler företag skall vilja vara med men tiden räcker 

helt enkelt inte till och detta prioriteras inte i dagsläget. Alla medlemmar är inbjudna till 

möte en gång per månad för att träffas och diskutera. Irritationen kring att aktiviteter 

enbart sker i centrum försöker centrumföreningen att inte fokusera på utan istället på 

hur folk ska lockas till butikerna måndag- fredag. Ahlsén som varit ordförande i cirka 

ett år hoppas på att fler företag kan engagera sig så att inte enbart styrelsen skall leda 

utvecklingen av Lerum centrum, det läggs ner många timmar per vecka gällande arbete 
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med centrumföreningen och i det långa loppet menar han att det är omöjligt att hinna 

med. En avlönad centrumledare ses som avgörande för att centrumföreningen skall 

fortsätta.  I dagsläget menar Ahlsén att få med kommunen som en större finansiär kan 

lösa betalningen av en centrumledare och att han känner att det inte går att köra på 

befintliga krafter då det varken finns tid eller resurser för detta mycket längre till. 

 

Samarbete mellan företagen i Lerum 

Av de företag som är medlemmar i centrumföreningen är många lokaliserade i 

Solkattens köpcentrum. Alla medlemmar i föreningen är även med och erbjuder 

Lerumskortet som lanserades under 2004.  

”Lerumskortet har blivit en stor sak som då gör att folk handlar hellre i Lerum än någon 

annanstans, det tror jag” sade Ahlsén.  

Vid inköp i Lerum med Lerumskortet samlar kunden bonus och får bonusen utbetald 

fyra gånger per år. Den insamlade bonusen kan användas i 22 anslutna butiker i Lerum. 

Förutom detta så kan presentkort köpas som fungerar i samma 22 butiker. På internet 

kan kunden kontrollera saldo och bonus på sitt kort (Lerums centrumförening, 2010a). 

På centrumföreningens hemsida kan läsas:  

”Välkommen in till oss i Lerum- shopping med kvalitet och personlig service!”.   

Förutom olika bonussystem och presentkort som kan utnyttjas i många butiker är det 

mycket som händer i Lerum. Tidigare om åren har centrumföreningen arrangerat flera 

aktiviteter ofta relaterade till årstid. Den största händelsen per år är Lerumsdagarna som 

i år var 28-30 maj (Lerums centrumförening 2010b). Schemat var fullspäckat med 

uppträdanden, restaurangområde, talangjakt, hunduppvisning, tivoli och 

kändiskonferencierer. Förutom en storsatsning på artister så fanns det även aktiviteter 

som agilityuppvisning, godisregn och Bamse för de minsta barnen. Lerumsdagarna är 

en familjedag där alla i familjen ska kunna hitta något kul att göra samtidigt som 

företagarna får visa upp sig sade Ahlsén. Fokus kommer enligt honom att minska lite 

kring marknadsaktiviteter under år 2010 för att försöka motivera och få folk att handla 

under veckodagarna.   
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4 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer vår teoretiska referensram att presenteras. Denna har valts 

med hänsyn till de forskningsfrågor och det syfte som behandlas i denna studie. 

Teorierna utgår också ifrån det insamlade materialet i resultatkapitlet. Den 

teoretiska referensramen kommer att utgöra grunden för hur vi kommer att 

analysera vårt empiriskt insamlade material.  

 

4.1 Motivering och introduktion av teorival 

Handelssituationen på en ort som Skutskär kan beskrivas genom teorier som skildrar de 

karaktärsdrag som är specifika för handeln på mindre orter, exempelvis gällande typ av 

läge och marknad men även kring vad som karaktäriserar företagandet på en mindre ort. 

Även teorier kring hur konkurrenssituationen för en mindre ort kan påverkas av 

handelsutbudet i närliggande städer och handelsplatser kommer att användas. En viktig 

del i denna uppsats ligger i om en mindre ort kan vinna konkurrensfördelar eller 

marknadskraft genom samarbete. Vi kommer därför också använda teorier kring 

samverkan och samarbete för bättre lönsamhet liksom teorier om nätverk. För att kunna 

ge förslag på åtgärder kommer även klassisk marknadsföringsteori att studeras gällande 

möjliga marknadsföringsaktiviteter som kan företas genom ett samarbete mellan 

företagarna i Skutskärs Centrum.  

 

4.2 Vad karaktäriserar handeln på mindre orter? 

4.2.1. Handelsplatsen 

Enligt Levy & Weitz (2009) finns det tre olika typer av lägen för handelsplatser, det vill 

säga områden där flera butiker och serviceinrättningen finns på ett begränsat område, så 

kallade shopping areas. Den första är Central business district där flertalet människor 

passerar under arbetstimmarna och som vanligen ligger nära stadens centralstation. Den 

andra kallas för Inner city och är som namnet antyder lokaliserat i en stads inre 

citykärna medan det sista benämns som Main Street. Här återfinns ett traditionellt 

shoppingområde vanligen belägna i mindre städer alternativt i en större stad en bit bort 

ifrån de övriga områdestyperna.  
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Levy & Weitz (2009) diskuterar också olika typer av detaljhandelområden, retail 

locations, varav Shopping malls, köpcentrum, är ett inomhusområde med ett vanligen 

stort och varierat utbud butiker på en eller bägge sidor om en gågata. Ett annat alternativ 

är de så kallade Power centers, handelsplatser som främst består av mindre antal stora 

varumärken och butiker. De talar också om Neighbourhood and Community shopping 

centers, så kallade Strip shopping malls. Dessa består vanligen av ihopsittande butiker 

på rad och har lättillgänglig parkering mittemot. Det kan vara olika sådana fastigheter 

som består av flertalet butiker och dessa bildar vanligen formen av ett U eller ett L. Ett 

neighbourhood shopping center är normalt ett mindre center där det främst finns en 

matvarubutik och några småbutiker.  

Community shopping centers är den större versionen, här finns också ofta något slags 

dragplåster i form av ett eller ett fåtal starka varumärken. Dessa starka butiker har 

vanligen sällskap av ett relativt brett utbud med järnhandel, blombutiker och flertalet 

mindre serviceföretag som exempelvis en hårfrisör. Bergström & Fölster (2005) kallar 

dessa områden för bostadsområdeshandel och beskriver dessa som förlagda i 

bostadsområde, mindre handelsområde, eller stadsdelscentrum/ kommuncentrum om de 

är av större omfattning. De menar också att dessa vanligen innehåller en "ankarbutik" 

som utgörs av en dagligvarubutik och i den större bostadsområdeshandeln hittas 

vanligen möjligheten att köpa sällanköpsvaror som exempelvis cyklar, skor och kläder. 

Möjligheten till kompletteringshandel, det vill säga dagligvaruhandel utanför 

storhandel, är ofta viktig i bostadshandelsområdet (Bergström & Fölster 2005). 

Anders Parment (2006) utgår ifrån en områdesgruppering kring invånarantal där metro 

areas har över en miljon invånare, city areas har minst 75 000 invånare och upp till en 

miljon och rural areas har ett invånarantal under 75 000. Grunden för indelningen utgår 

ifrån de mönster som kan ses i marknadsföring och distribution för städer av varierande 

storlek. Han skriver att det är typiskt att konsumenterna i dessa områden uppskattar 

funktionalitet och enkelhet framför immateriella värden och att återförsäljare inom 

dessa områden tenderar att vara mindre intresserade av investeringar. I dessa områden 

syns också vanligen en marknadsstrukturell urbanisering, vilket visar sig i minskade 

varumärken som finns representerade på orten.  

En trend även bland butikerna i dessa områden är att de i allt större utsträckning består 

av kedjor istället för lokala fristående affärer (Levy & Weitz 2009). Bergström & 

Fölster (2005) hävdar detsamma och förklarar detta med storskalighetsfördelar som 



39 

 

gemensamma inköpskanaler och vanligtvis lägre kostnader per enhet vid storköp, 

delade transportkostnader och marknadsföring i samverkan. Stordriftsfördelar hittas 

också vanligen i större företag som i många branscher är mer lönsamma än mindre, se 

tabell nedan där nettomarginalen i procent redovisas på y-axeln och antalet anställda på 

x-axeln: 

 

Figur 2: Nettomarginal i procent jämfört med antal anställda. ( Bergström & Fölster 

2005) 

Sambandet mellan antalet anställda och högre nettomarginal stämmer bättre överens i 

vissa branscher som dagligvaruhandel med ett brett sortiment än andra där service och 

hantverkskunnande är av vikt (Bergström & Fölster 2005). Även andra faktorer 

påverkar självfallet företagets lönsamhet som till exempel läget och lokalen och detta 

menar Bergström & Fölster (2005) i viss mån kan bytas ut mot en aktiv marknadsföring. 

Karaktäristiskt så avses för en mindre ort att läget ofta är det som kallas Main Street 

eller kommuncenter och handeln består vanligen av det så kallas Community shopping 

centers eller bostadsområdeshandel. Konkurrensen från närliggande städer och dess 

externhandel är ofta intensiv både när det gäller utbud och variation. Den mindre orten 

har dock en viktig roll att fylla både för de som inte önskar nyttja handeln på annan ort 

och för övriga som kompletteringshandel. Viktiga konkurrensfördelar blir enkel åtkomst 

med bra parkeringsmöjligheter och en eller flera starka ankarbutiker. Möjligheter för att 

inte hamna i ofördelaktigt läge där företag tvingas bort från marknaden ligger i att 

kompensera sitt läge med aktiv marknadsföring och sin storlek med särskilt god service 

(Bergström & Fölster 2005 ).  
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4.2.2. Konkurrenssituation för mindre orter med närhet till 

konkurrenskraftiga städer 

När handeln i närliggande städer växer och expanderar så påverkas också handeln i mer 

perifera områden. Bergström & Fölster (2005) diskuterar några av de effekter som kan 

uppkomma både internt inom en stad där en del av handeln flyttas från citykärnan till 

externområden och de effekter denna expansion kan få för närliggande mindre orter. En 

risk vid nyetableringar är alltid att en så kallad utträngningseffekt kan uppstå där redan 

etablerade handlare, vanligen i citykärnan, trängs bort från marknaden på grund av den 

ökade konkurrensen när två områden nu får dela på samma kundunderlag. En annan 

effekt är dock den så kallade överspillningseffekten där den nya externhandeln 

attraherar konsumenter från perifera områden och som dessutom kompletteringshandlar 

i stadskärnan. Detta är en positiv effekt för handlarna i den större stadens citykärna men 

innebär för den mindre orten att konkurrensen inte bara ökar genom en viss handelsplats 

dragningskraft utan även genom att flera sådana områden tillsammans står bakom en 

större konkurrenskraft än vad dessa gör var för sig  (Bergström & Fölster 2005) .  

I köpcenter och externhandelsområden finns normalt större butiker som inte bara 

konkurrerar med ett mer varierat och brett utbud utan även kan erbjuda lägre priser i och 

med de stordriftsfördelar dessa innehar. En bransch som har blivit mycket 

konkurrensintensiv till följd av detta är exempelvis dagligvaruhandeln, vilket generellt 

kan märkas både i stadskärnor och på landsbygd. Några anledningar till detta menar 

Bergström & Fölster (2005) kan vara att matvaruinköp är en stor utgiftspost för de 

flesta, vilket gör att konsumenterna blir mer prismedvetna, samt att inköpen underlättas 

av att de har bil, vilket också kraftigt underlättar handel utanför hemorten.  För 

sällanköpshandel är exempelvis vitvaror och möbler typiska varor som generellt möter 

intensiv konkurrens från externhandelsområden, vanligen av samma anledningar, 

normalt krävs bil för transport och priskänsligheten är högre vid dyra likartade varor 

(Bergström & Fölster 2005).                                                               

Konkurrensen från större städer påverkar de mindre liksom externhandeln påverkar en 

stadskärna. För kunderna kan en sådan påverkan ses i lägre priser eller rena priskrig då 

konkurrensen vanligen leder till prispress (Bergström & Fölster 2005). Med konkurrens 

avses just att företag tävlar om konsumenternas pengar och därigenom uppnår högre 

kvalité och lägre priser (Joekes & Evans 2008). Konkurrens är därför en vanlig drivkraft 

för förändring. Bergström & Fölster (2005) använder Ale kommun som exempel. Där 
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arbetar en stor del av befolkningen i Göteborg och både dagligvaruförsäljningen och 

sällanköpshandeln utvecklades dåligt. I mitten på 1990-talet valde kommunen därför att 

flytta kommunens centrum genom att bygga ett nytt i Nödinge vid huvudleden i Ale 

kommun. Både livsmedelsförsäljningen och fackhandeln ökade sin försäljning och 

fastighetspriserna i Nödinge steg. Många stadskärnor har likaså tvingats att förbättra sig 

gällande till exempel öppettider, ett mer attraktivt centrum och gemensamma 

erbjudanden.  Konkurrensens funktion av att vara en drivkraft och ett starkt incitament 

för förändring är därför av vikt. 

Gällande konkurrensen inom dagligvaruhandeln diskuterar Ranhagen (2002) hur butiker 

konkurrerar internt med varandra och hur denna konkurrens beror på butikstorleken, se 

figur 3 nedan: 

 

Figur 3: Konkurrensen mellan olika butiksstorlekar. (Ranhagen 2002) 

Ranhagen (2002) menar att stora butiker i första hand konkurrerar med andra stora 

butiker och i andra hand med mellanstora butiker där möjligheten att substituera 

fortfarande finns. Konkurrens mellan mellanstora butiker och små butiker finns också 

men är inte lika stark som i det förra fallet. Mellan de stora butikerna och de små finns 

visserligen en viss konkurrens men denna är väldigt liten då de inte konkurrerar om 

samma köpkraft. Till den större butiken åker kunderna främst för att storhandla medan 

de i den mindre butiken främst kompletteringshandlar.  

 

4.3 Företagandet på en mindre ort 

4.3.1. Karaktär hos företagare 

Det finns två olika typer av småföretagare som bör särskiljas menar Birley (1996). Den 

första är Small business venture, som karaktäriseras av ett självständigt ägande där 

ägaren också driver företaget som inte är dominerande på sitt område och som inte 

arbetar innovativt eller försöker operera på nya marknader. Ägaren till ett sådant bolag 

är en individ som har startat och etablerat sitt företag där den grundläggande avsikten 
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har legat i ägarens personliga målsättning och ofta uppfattas företaget som just en 

förlängning av den egna personen. Företaget tar också upp en majoritet av ägarens tid 

och resurser.  

Den andra typen är Entrepreneurial venture där målet med företaget istället är att genom 

innovativa och strategiska metoder uppnå lönsamhet och tillväxt.  Personer som driver 

dessa är så kallade entreprenörer som motiveras av olika beteenden och behov, 

Schumpeter (1942) menar till exempel att entreprenören främst drivs av innovativt 

beteende. McLelland (1961) menar att drivkraften ligger i behovet av att prestera och 

uppnå mål. Rotter (1966) betonar vikten i entreprenörens behov av kontroll och Cooper 

(1981) menar att det är en samling av flera faktorer som påverkar entreprenören och 

dess beslutsfattande. Dessa faktorer utgår ifrån personens bakgrund och kunskaper, 

eventuella tidigare organisationer där hon arbetat samt den miljö som hon befinner sig i.  

Beckman (1997) diskuterar också Schumpeter tillsammans med samtida syner på 

entreprenörens egenskaper och sammanfattar och lyfter fram dessa som karisma, 

kreativitet och framstegsanda. Andra faktorer som Beckman (1997) menar har stor 

betydelse vid småföretagsforskning är teorier kring prestationsbehov, riskbenägenhet, 

maktbehov och självständighetsbehov. Flera av dessa egenskaper som är typiska för 

entreprenörer är viktiga inte bara för entreprenören och hennes företag och lönsamhet 

utan i minst lika stor utsträckning som en drivkraft för utveckling och tillväxt i 

samhället (Beckman 1997). 

Entreprenörens egenskaper är också ett resultat av den uppväxtmiljö som entreprenören 

växer upp i (Cooper 1981). Det torde därmed leda till att samhällen med låg 

entreprenöriell anda också skapar få entreprenörer. I samhällen där majoriteten av 

företagarna istället arbetar i så kallade small business ventures saknas motiv till att bli 

marknadsledande och orten torde domineras av stagnation snarare än utveckling, 

innovation och tillväxt.   

 

Tillväxtbenägenhet 

Bland svenska småföretag har det uppmärksammats en generell svag tillväxtbenägenhet  

(Henrekson & Johansson 1997) och endast 10-15 % av småföretagen tenderar att öka 

antalet anställda (Lundström et al 1993). I en studie från 1991 utförd av Statens 

industriverk (Lundström et al 1993) studerades 535 st företag som hade startats tre år 
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tidigare. Av dessa så hade endast vart fjärde en omsättning överskridande en miljon och 

i en tredjedel av företagen så fanns ingen heltidsanställd, detta även med ägaren själv 

inräknad. I den genomförda studien så identifierades också ett antal anledningar till 

varför tillväxten varit så låg bland de undersökta företagen. En anledning som angavs 

var att det förelåg bristande motivation hos företagets grundare. En annan var att stora 

insatser av redan beskattat kapital skulle krävas för en expansion medan den tredje 

anledningen ansågs vara den ökade risken som skulle tillkomma genom tillväxten kring 

ökat behov av nyanställningar och ytterligare administrativt arbete.  

I rapporten Företagens villkor och verklighet 2008, utgiven av Nutek i samarbete med 

SCB (Tillväxtverket 2010) tillfrågades företagare med mindre än 50 stycken anställda 

om vad de ansåg i olika frågor. Totalt så svarade 18 000 företagare på enkäten och en 

viktig fråga var vad de ansåg vara de största hindren som förelåg för tillväxt. 

Tillväxtverket, som nu har tagit över Nuteks verksamhet (Nutek 2010), har sedan 

sammanställt resultatet som presenteras nedan, flera svarsalternativ har varit möjliga: 

 

 

Diagram 4.1: Företagarnas villkor och verklighet 2008. ( Tillväxtverket 2010) 

Här kan utläsas att det största hindret för tillväxt anses vara företagarens egen brist på 

tid. Gällande lagar och myndighetsföreskrifter så uppger hela 30 % att dessa är ett 

hinder mot företagets tillväxt. Först på fjärde och femte plats nämns faktorer kring 

konkurrens, 19 %, och dålig lönsamhet, 16 %, medan endast ca 8 % svarar att svag 

efterfrågan var ett tillväxthinder. I första hand verkar inte företagarna anse att det är 

http://www.tillvaxtverket.se/images/18.21099e4211fdba8c87b800032501/faktorer_som_utgor_hinder_for_tillvaxt_stor.jpg


44 

 

marknadsfaktorer som hindrar företagets tillväxt även om begränsad tillgång till lämplig 

arbetskraft anses vara ett hinder av drygt 28 % av de tillfrågade.  

Även Marshesnay (1998) återgiven i Elmhester (2008) menar att många företagsledare 

undviker tillväxt av flera anledningar såsom brist på kapital, risk att förlora kontrollen, 

egna personliga mål. 

 

4.4 Från en traditionell syn på marknaden till nutidens behov av 

samarbete 

Konkurrens ses ofta som marknadens nyckel till att skapa effektivitet men även en del 

av näringslivsutvecklingen. Den klassiska synen på marknader innebar att konkurrenter, 

kunder och leverantörer inte skulle ha för nära relationer till varandra och att 

myndigheternas funktion var att utveckla och upprätthålla konkurrensen men även 

transparensen. I verkligheten såg och ser inte företagarnas situation ut som ovan 

beskrivet, relationer med kunder och leverantörer var och är en stor del av 

företagsamheten (Fill 2005). Studier som bedrivits under de senaste decennierna visar 

att många företagare arbetar med långsiktiga relationer som sedan resulterar i 

effektivitet och produktivitet.  Relationer mellan företag skapade vidare samverkan och 

samarbete vilka i sin tur kunde resultera i mer dynamiska mål (Ershammar 2000).  

Hallén, Johansson och Roxenhall (2009) presenterar begreppet framväxande samverkan 

vilket betyder en stegvis utveckling grundad av små beslut och handlingar som många 

gånger syftar till att lösa aktuella problem och utföra enskilda affärer utan syfte att 

samverkan ska växa och bli omfattande. Denna process sker successivt och innebär att 

parterna gör små investeringar och anpassningar efter de andra företagen inom ramen 

för samverkan. Samverkan fungerar på ett informellt sätt och skapas utan avtal och sker 

ofta utan en ledande aktör och fortlöper ofta genom flera större eller mindre aktörer som 

driver på utvecklingen. De deltagande deltar i processen som skapar den framväxande 

samverkan. Designad samverkan skapas med en avsikt och medvetenhet om vad 

företagen vill uppnå och varför arbetet sker. Alla deltagande behöver inte vara 

införstådda med själva syftet med samverkan men en eller flera behöver ha en idé om 

vad som skall uppnås genom samverkan. Studierna har även enligt Hallén et al (2009) 

diskuterat hur viktig den geografiska närheten är för samverkande företag. Det hävdas 

även att den geografiska närheten kan leda till en mer produktiv samverkan som inte 
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bara resulterar i ett positivt resultat för de deltagande utan även för omgivningen samt 

fördelar för företagen då de lokala och regionala samarbeten som sker gör det med 

förhoppning om tillväxt och utveckling. Hallén et al (2009) hävdar även att det finns 

många viktigare faktorer för samverkan än geografisk närhet. Dessa kan vara 

exempelvis gemensamma intressen, kunskap och teknik. Det är ofta myndigheter och 

tjänstemän som hävdar att regional samverkan är framgångsrikt för företag och 

industriorganisationer (Hallén et al 2009). 

 

 

4.5 Det enskilda företaget och dess kontaktnät och samarbeten 

Alla företag innehar kontaktnät med andra företag och personer och samarbetar på olika 

sätt. Det finns många olika former för samverkan och samarbete men ofta är drivkraften 

likartad gällande ekonomiska faktorer. Samarbete kan ske formellt genom uppsatta mål 

och/eller genom drivande medlemmar som aktivt valt att gå samman och skapa en 

grupp för att samarbeta. Ett alternativ till detta är ett mer öppet samarbete genom öppna 

nätverk som bildas och skapas successivt.  Ett integrerat affärsnätverk bör användas på 

ett sätt så att det tillför företaget mer värde än den spenderade tiden och resurserna. Hur 

företag samarbetar hör samman med vilja och förmåga att samarbeta och visar även 

marknaden där företaget befinner sig, det vill säga den lokala och regionala miljö där 

företaget befinner sig och det stöd som erbjuds.  Elmhester (2008) menar att avsaknaden 

av resurser för småföretagare är en stor anledning och motiv till att samarbeta. Bristen 

på resurser kan gälla exempelvis kunskaper kring marknadsföring (Elmhester 2008). 

I Nutek-rapporten 2004:10 visar det sig att tillgång till ny kunskap, flexibilitet och 

möjligheter till affärer är de tre starkaste motiven för småföretagare att samarbeta men 

även möjlighet till kostnadsbesparingar och tillträde till nya marknader nämns. 

Förändring i små eller medelstora företag är förknippade med VD:n och initierar inte 

denne förändring sker det inget (Marshenay 1998 återgiven i Elmhester 2008). 

En stor anledning och styrka till att samarbeta är enligt Ershammar (2000) att kortsiktig 

vinstmaximering resulterar i mindre lönsamhet för företaget än att satsa på långsiktiga 

relationer med kunder och leverantörer. Genom samarbete kan små- och medelstora 

företag ha möjlighet att skapa helhetslösningar och vara flexibla mot kunden 

(Ershammar 2000).  
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Fler och fler företag samarbetar med konkurrerande företag (sk ”co- opetition”) för att 

vinstunderlaget skall bli större för alla och resulterar i att de samarbetande parterna 

vinner på att samarbeta. Genom samarbete kan även stordriftsfördelar uppnås genom att 

produktionen sker i större antal och kan därefter pressa ner styckkostnaden för en 

produkt för de företag som samarbetar. En svaghet med samarbete är att de 

samarbetande företagen behöver frige lite kontroll och lämna ut information som 

vanligtvis anses vara intern. Ett samarbete behöver även resultera i att fördelarna är 

större än tiden och resurserna som spenderats på det gemensamma arbetet. Samarbetet 

kan inte heller fokuseras på ett för smalt eller begränsat område då det ofta inte kan leva 

upp till de förväntningar som ställs. En annan risk med samarbetet är att nyckelpersoner 

eller nyckelföretag inte längre vill medverka i samarbetet och det påverkar självklart det 

fortsatta arbetet (Ershammar 2000). 

Att driva ett framgångsrikt företagssamarbete tar tid och kräver både engagemang och 

ledaregenskaper för att kunna resultera i ett mervärde. I många företagssamarbeten finns 

det en eller flera ”eldsjälar” som både är otroligt viktiga under det initiala skedet av 

samarbeten men även under det fortlöpande arbetet.  Ett informellt samarbetsnätverk 

brukar ofta vara startpunkten på ett mer formellt och strukturerat samarbete där rollerna 

är mer definierade och innebär svårare roller för de deltagande (Ershammar 2000).  

Den enskilde företagaren innehar många olika anledningar till att samarbeta och en 

fråga för företagaren att besvara är enligt Ershammar (2000) vilket pris kommer 

företagaren att få betala för att komma åt fördelarna med samarbetet. För många företag 

är inte tillväxt något mål och för småföretagare behöver det i traditionell mening inte 

vara en strävan att öka tillväxten. Ershammar (2000) identifierar flera motiv som är 

drivande för företagssamarbete exempelvis: goodwill- att kunna använda fördelarna 

med ett starkt varumärke eller image, skalekonomi- möjligheten att använda möjliga 

stordriftsfördelar genom att fördela kostnader på flera företag och möjlighet att 

komplettera företag med viss typ av information, marknadsföring, inköp, utbildning och 

forskning. Innan ett företagssamarbete skapas och en modell för samarbetet utvecklas 

finns det flera frågor företagaren bör ställa till sig själv: 

Vilka gemensamma mål och resurser innehar de deltagande företagen? 

Vilket utbyte kan samarbetet resultera i relaterat till de uppoffringar och kostnader som 

krävs för samarbetet? 
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Vilka är företagen och gruppens gemensamma styrkor och svagheter samt hot och 

möjligheter för samarbetet? 

Hur struktureras och samordnas den operativa verksamheten och i vilken grad? 

Vid alla företagssamarbeten är det viktigt att alla deltagare tidigt informeras om vision 

och vilka krav som kommer att ställas vid ett samarbete. Samarbetets innehåll måste 

definieras så att ingen deltagare skall kunna vara osäker på vad som krävs samt vilket 

huvudsyftet med samarbetet är. Alla deltagande företag skall veta vad vinsten blir om 

samarbetet fungerar bra och vad en eventuell förlust skulle innebära om det skulle gå 

dåligt (Ershammar 2000). 

Det finns flera olika former för företagssamarbete inom handeln. Dessa kan exempelvis 

vara cityföreningar där samarbete kan ske gällande öppettider, marknadsföring och 

gatusamverkan där fokus befinner sig på en enskild gata där det kommersiella värdet 

och statusen vill höjas (Ershammar 2000).  

 

4.6 Nätverk 

Klint och Sjöberg (2003) återgiven i Elmhester (2008) definierar ett strategiskt nätverk 

såsom ”medvetet bildat, organiserat samarbete mellan två eller flera företag med syfte 

att uppnå ett gemensamt mål” (s 3).  En skillnad mellan ett strategiskt nätverk och ett 

nätverk är enligt Elmhester (2008) att ett strategiskt nätverk är ett medvetet val av 

företaget att ingå i.  

Ett regionalt strategiskt nätverk kan definieras som en nätverksåtgärd som uppmuntras 

av externa aktörer till nätverket med syftet att stärka företagsvillkoren i en specifik 

region. Samarbetet sker på frivillig grund och sker inom ett specifikt område (Lundberg 

2008). Vidare menar Lundberg (2008) att ett regionalt strategiskt nätverks likheter med 

ett icke-regionalt strategiskt nätverk är att det finns en formell organisation men att en 

tydlig skillnad är att målet ser annorlunda ut då de deltagande företagen skall skapa 

gemensamma mål och förtroende för varandra. Antalet företag i ett strategiskt nätverk 

kan vara från ett tiotal till något hundratal men är ofta mellan 15-30 företag (Hallén et al 

2009). 

I regionala strategiska nätverk brukar den drivande aktören vara en utomstående person 

exempelvis en konsult eller projektledare som inte innehar egen vinning av projektet.  
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Företagen kan betala en gemensam avgift som sedan går till konsultens lön (Lorenzoni 

& Baden-Fuller 1995, återgiven i Lundberg 2008). Ett regionalt strategiskt nätverk 

brukar även vara av en enklare avtalsform som inte kräver lika mycket av de deltagande 

företagarna och kostnaden för företagen brukar vara låg. Genom att delta visar företaget 

ett intresse i att utveckla den regionala utvecklingen och samarbete och kan därefter 

välja att ingå i en mer aktiv roll om det skulle passa framöver (Lundberg 2008). Ett 

regionalt strategiskt nätverk är ofta strukturerat efter en ledningsgrupp som inte är 

hierarkisk utan kan ses som ett nav vilket skapar en struktur av relationer och nätverk 

som cirkulerar kring navet. Administrativa uppgifter i nätverket utförs ofta av navet 

men den viktigaste delen är att ha en glöd för nätverket (Lundberg 2008).  

Många framgångsrika nätverk innehåller eldsjälar i navet som brinner för idén med 

nätverket, medlemmarna och dess utveckling.  Därefter kan sammanfattas att navet har 

en mycket viktig strategisk roll i det regionala strategiska nätverket samt att navets 

medlemmar utgör en liten del av nätverket och många deltagande är enbart deltagare 

och innehar inte någon ambition om att delta i navet. Enligt Ershammar (2000) kan 

navet ha en stor betydelse som en enad styrka men även ses som en samlingspunkt för 

samarbetet genom att vara en kanal för gemensamma aktiviteter gentemot omgivningen.  

Medlemmarna i nätverket är frivilligt sammanslutna företagare och det innebär att de 

kan vara olika varandra och inneha olika ambitioner med att delta i nätverket. 

Olikheterna främjar nytänkande och reflektion för företagen. De regionala strategiska 

nätverken är dynamiska och medlemmar och navets uppbyggnad kan förändras, viljan 

och förmågan att utveckla förtroende för varandra blir avgörande för nätverkets 

utveckling (Lundberg 2008). Det tar tid att utveckla aktiviteter och liknande som känns 

värdefulla för medlemmarna och det finns även en risk för att engagemanget är alldeles 

för stort i början och att detta blir svårt att efterleva i det vidare arbetet (Ershammar 

2000). 

Det regionala strategiska nätverket grundar sig i definierade idéer och mål som är 

skapade innan själva processen med nätverket initieras. Tanken med detta nätverk är att 

det ska frambringa ett gemensamt värde och mening med att delta i nätverket. Ofta kan 

inte det ordinarie arbetet med företaget överlappas med nätverkets arbete utan kommer 

troligen att ”ta” tid och resurser ifrån det ordinarie arbetet. Det är därför mycket viktigt 

att i initieringsfasen av nätverket verkligen definiera vinsten av att delta för företagen 

(Hallén et al 2009). 
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Det finns olika utformning av de regionala strategiska nätverken. Det kan vara så att 

medlemmarna endast sammankopplas genom nätverket och att det resulterar i att 

nätverket och det ordinarie arbetet konkurrerar mot varandra. En fördel med denna 

design är att företagens kunskap fördelas mellan de deltagande och kan agera som ett 

verktyg för att sprida kunskap och information. En nackdel med detta är att nätverket tar 

tid och resurser ifrån företagets verksamhet, all tid och resurs skulle egentligen ha 

spenderats på något helt annat (Lundberg 2008). Om företagen i detta fall inte 

värdesätter nätverkets arbete tillräckligt högt är det enkelt att trappa ner det 

gemensamma arbetet eller helt enkelt sluta (Lundberg 2008).   

En annan design för ett regionalt strategiskt nätverk är om alla deltagande företag är 

integrerade med varandra och att de inte bara sammankopplas genom nätverkets arbete. 

Ofta är dessa deltagande företag vana att samverka med varandra och företagen känner 

till exempelvis varandras produkter, teknik och innehar goda sociala relationer. I dessa 

fall är det ofta enklare att bygga förtroende då det redan från början finns förtroende 

mellan företagen i regionen (Lundberg 2008). 

 

4.7 Marknadsföringsaktiviteter 

Under de senaste 50 åren har företagens kostnadsfördelning förändrats då 

produktionskostnaderna i företagen har minskat medan administrativa kostnader som 

exempelvis marknadsföring har ökat (Grönroos 2008). Enligt Sheth och Sisodias (1995) 

rapport som finns återgiven i Grönroos (2008) kan utläsas att 

marknadsföringskostnaderna har ökat från 20 % av de totala kostnaderna under 1940-

talet till 50 % under 1990-talet. Den ökade konkurrensen mellan företag anses vara en 

viktig anledning till att marknadsföringskostnaderna ökat så markant men även att det 

inte skett några stora produktivitetsförbättringar gällande marknadsföring de senaste 50 

åren (Grönroos 2008). 

Den traditionella synen på marknadsföring har tidigare setts som en kostnad för 

företaget istället för att ses som en investering i exempelvis kundrelationer (Grönroos 

2008). Grönroos (2008) menar att den framväxande tjänstekonkurrensen och behovet att 

agera utifrån ett relationsperspektiv kommer att medföra hårdare krav på att företagen 

effektivt använder sig av marknadsföringsresurser. Marknadsföringsprocessen innebär 

att företagen måste förstå marknaden och enskilda kunder så att det blir möjligt att 
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segmentera och välja marknadsnisch för vilka företagen kan planera, genomföra och 

utvärdera marknadsföringsprogram och marknadsaktiviteter som sedermera skall 

spridas internt så att aktiviteterna kan genomföras framgångsrikt. 

Marknadsföringsaktiviteter är därför en viktig del då detta är det som kunden kommer i 

kontakt med (Grönroos 2008). Grönroos (2008) förklarar vidare att oberoende av hur 

välplanerade och välgenomförda marknadsföringsaktiviteter är misslyckas dessa ändå 

om den interna kommunikationen om aktiviteterna inte gått fram. Det är därför viktigt 

att alla delar i en större enhet har samma vision kring exempelvis en 

marknadsföringsaktivitet, i annat fall kan budskapet avspeglas olika i olika avdelningar 

och huvudsyftet med aktiviteten når inte fram och ut till kund (Grönroos 2008).  

 

4.7.1. Kort om varumärken 

Ett lyckat varumärke skapar ett starkt och positivt intryck som hålls kvar i det medvetna 

och anses av konsumenter som värdefullt för dem. Enskilda individer har åsikter om 

saker som de har köpt eller inte köpt. Ett varumärke menar Fill (2005) är något som 

människor arbetat med för att skapa en känsla, värderingar och associationer till. Ett 

varumärke skapar först en identitet som företaget vill att konsumenten skall uppleva och 

vad konsumenten senare faktiskt upplever och anser om varumärket kallas 

varumärkesimage. Grönroos (2008) förklarar detta som att företaget projicerar en 

önskad varumärkesidentitet som genomgår marknadskommunikation och kundens 

erfarenhet av produkten/företaget. Genom marknadskommunikationen blir kunden 

medveten om produkten. Kunden handlar en produkt och upplever eller upplever inte ett 

varumärkeslöfte vilket leder till en upplevd varumärkesimage. Varumärket kräver 

marknadskommunikation för att konsumenter ska vara medvetna om märket och de 

företag som inte vågar satsa på marknadskommunikation i svåra tider kommer att 

förlora mer på det än den kortsiktiga besparingen av att inte satsa (Grönroos 2008). 

Personalen anses även vara oerhört viktig då de enligt Gummesson (1999) återgiven i 

Grönroos (2008) beskrivs som marknadsförare på deltid. Detta menas med att det är 

personalen som har kontakt med kunden och påverkar kundernas upplevelser gällande 

exempelvis kvalitet, leverans och försäljning (Gummesson 1999 återgiven i Grönroos 

2008). 



51 

 

4.7.2. Traditionell media  

Traditionell media innehåller flertalet alternativ för ett företag att nyttja, exempelvis 

tryckt media såsom annonser i tidningar vilket har styrkor såsom ett högt förtroende 

ifrån kunden och att de ses som positivt. Konsumenter väljer aktivt vilka annonser de 

vill läsa i tidningen vilket kan resultera i att annonsen inte når fram till så många som 

det var planerat. Marknadstäckningen kan vara lokal, regional eller nationell, det är upp 

till företaget att besluta vilken täckning de vill ha på sitt budskap (Fill 2005). Svagheter 

med att annonsera i tidning är enligt Fill (2005) det höga antalet prenumeranter men den 

korta tid som faktiskt spenderas på att läsa tidningen samt att tonåringar och unga vuxna 

generellt sett inte läser tryckta tidningar.  

Tv- och radioreklam är andra traditionella kanaler för marknadsföring och är ett sätt för 

företag att nå ut till en masspublik. TV-reklam möjliggör förutom ett företags budskap 

också att ljud och andra typer av bilder kan komplettera budskapet. Detta medium är 

flexibelt och kombinationen av syn- och ljudupplevelser blir vanligen starkare än när 

enbart ett av dessa exponeras av konsumenten. Svagheter med TV-reklam är att 

meddelandet blir mycket kort, det är relativt dyrt och ofta behöver meddelandet 

repeteras för konsumenten vilket kan resultera i en negativ känsla av reklamen och 

därefter företaget. När ett företag väljer att göra reklam för sitt varumärke eller produkt 

och vill att kunden skall uppleva olika associationer med varumärket kan detta ske 

genom rationella eller emotionella meddelanden. Funktionella värden lyfts fram när 

företagen använder sig av rationella värden och emotionella värden för att kunden skall 

uppleva produkten eller varumärket på ett visst sätt (Fill 2005). 

 

4.7.3. Internet 

En viktig kommunikationskanal att använda sig av är internet och även en växande 

trend av marknadsföring genom mobilteknik kan ses. Mobiltekniken används för att 

marknadsföra, kommunicera och genomföra kundundersökningar. Företag syns även 

mer och mer genom sociala medium, via bloggar och hemsidor. Online och interaktiv 

media kan inkludera exempelvis hemsidor och reklam på internet via exempelvis 

banners och pop-ups. Skillnader mellan traditionell media och denna nya typ av media 

är att budkapet kan anpassas till mottagaren. Traditionell media innebär en sändare 

(företaget) och många olika mottagare. Ny media har, precis som traditionell media, en 
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sändare (företaget) men kan anpassas genom att sända olika budskap till olika 

mottagare. Det torde därför vara enklare för företaget att hitta rätt målgrupp samt att 

budskapet går ifrån att vara massmarknadsföring till en mer individbaserad 

marknadsföring (Fill 2005). Internet/hemsidor kan på ett bra sätt informera om rationell 

produkt-baserad information medan traditionell media fungerar på ett bättre sätt 

sammankopplat med emotionella värderingar till varumärken (Fill 2005).   

Webbsidan är en nyckel för organisationer som vill verka på internet, detta oberoende 

av marknad eller om enbart information skall delges eller om e-handel skall ske. 

Karaktäristika gällande hemsidan är mycket viktigt och avgör hur länge en besökare 

stannar på sidan. En hemsida kan även länka vidare till andra sidor. Styrkor med en 

hemsida är att den laddar snabbt, att den är flexibel och kan visa varierad information 

samt att den är öppen dygnet runt. Nackdelar kan anses vara om sidan laddas långsamt, 

att säkerheten alltid kan ifrågasättas, söktiden och risken för SPAM (Fill 2005).  

 

4.7.4. Aktiviteter och upplevelser 

Sales Promotion är ett begrepp som inkluderar exempelvis sampling (varuprov och 

provsmakning) som kan få konsumenter att testa på företagets produkt men även 

kuponger, rabatter och specialerbjudanden. Metoder för att öka konsumtionen kan 

exempelvis vara att vid köp av en produkt erbjuda ett varuprov gratis (Fill 2005). 

PR (Public Relations) handlar om hur ett företag på ett positivt sätt kan bli omskrivna i 

media. En artikel i en tidning har högre trovärdighet än ett reklamuppslag vilket kan 

resultera i en rad fördelar förutom att trovärdigheten ökar, exempelvis i att kostnaden är 

mycket lägre (Fill 2005).  

Ett företag torde även tänka på att det finns planerad och oplanerad kommunikation. 

Planerad kommunikation kan vara alla meddelanden som företaget sprider om sig själva 

exempelvis TV-reklam och personlig försäljning. Oplanerad kommunikation kan 

komma av att ett företag inte kommunicerar vilket kan leda till att det indirekt 

förmedlas ett dåligt budskap om företaget. Grönroos (2008) anser att negativ 

information i många fall är bättre än utebliven information. Word of mouth (WoM) ger 

ofta en stark marknadsföringseffekt och är ofta mycket starkare och viktigare än den 

planerade kommunikationen. WoM handlar ofta om företagets pålitlighet, egna 

erfarenheter och upplevelser som förmedlas från person till person. För en person är en 



53 

 

annan person med personliga erfarenheter av en produkt eller ett företag i många fall 

mer pålitligt än ett reklamutskick eller TV-reklam. Om det finns diskrepanser mellan 

TV-reklam och WoM kommer WoM att vinna. Om det som upplevs även visas som 

reklam på TV kommer det budskapet att stärkas ytterligare och personer kan agera som 

ambassadörer för företaget och sprida detta till sin omgivning (Grönroos 2008).  

 

Aktiviteter kan skapa kundupplevelser 

Event marketing är ett begrepp som kan ha flera förklaringar. I denna uppsats kommer 

vi att använda Behrer och Larssons (1998, s. 18) förklaring då vi anser den vanligt 

förekommande inom svensk marknadsföring och passar väl in i vår uppsats: 

”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 upplevelse 

och ett budskap kommuniceras.” 

Författarnas definition tar upp ord såsom evenemang, möte, upplevelse och budskap 

vilka är centrala i begreppet event marketing. Evenemang definierar samma författare 

såsom när en person bestämmer sig för att delta i något och därefter kan det innebära 

allt som attraherar publik. Event marketing innebär därefter den marknadsföring som 

sker i anknytning till ett evenemang. Event marketing grundar sig ofta i att relationer 

mellan köpare och säljare ska byggas upp och påverka företagets upplevda image, detta 

kan benämnas relationsskapande event marketing. I detta fall är ofta evenemanget 

höjdpunkten för kunden som kommer till evenemanget för vad det erbjuder och inte 

direkt för att köpa något. Ett annat begrepp är trafikskapande event marketing där det 

främsta målet är att skapa trafik till en viss butik eller ett köpcentrum. Detta används 

inte för att marknadsföra en viss produkt utan sker enbart för att människor skall lockas 

in i butiken för att möta evenemanget. Följden av detta blir ofta att försäljningen ökar 

eftersom kunderna ges möjligheten att köpa varor vilket ofta är målet med evenemanget 

(Behrer & Larsson 1998). 

Det finns självklart många olika motiv för företag att använda sig av event marketing, 

här kommer två att nämnas och utvecklas. Eftersom marknadsföringskostnaderna har 

ökat som ovan beskrivet i kapitel 4.7 så är företag i dagsläget mycket 

kostnadsmedvetna. Traditionell marknadsföring är ett dyrt sätt för företagare att 
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kommunicera med målgrupper. Detta gör att event marketing kan vara ett bra sätt för 

företagare att nå en stor publik genom mindre resurser. Kunderna är krävande och vill 

ha nya sätt att möta marknadsföring och ofta genom värdeskapande budskap vilket 

resulterar i en press på företagen att vara innovativa och nytänkande. Att genom event 

marketing presentera värdeskapande för kunden torde vara ett bra sätt att påvisa 

företagets nytänkande. Event marketing stärker även relationer mellan företagen och 

seras image (Behrer & Larsson 1998). 

Frågor för företaget att ställa sig kan vara vilken typ av event marketing vill jag leda och 

vart skall evenemangen vara, i den egna butiken eller i någon annans butik? Det finns 

självklart många olika sätt att leda ett evenemang men några exempel är att företaget 

sponsrar genom att vara del av någon annans evenemang (ex idrottsförening). Genom 

att delta i en kommuns evenemang kan människor lockas in i den enskilda butiken 

medan om en företagare istället skapar ett eget evenemang i sin egen butik blir det 

väldigt tydligt vem som står bakom evenemanget. Ju närmre ett företag kommer att leda 

evenemanget själv desto mer kontroll innehar de (Behrer & Larsson 1998). 

  

4.8 Analysmodell 

Denna studie ämnar beskriva den aktuella situationen och utifrån denna kartlägga 

möjligheter för samarbetsmässiga åtgärder som skulle kunna hjälpa till att främja och 

öka handeln på en mindre ort. Först behöver den nuvarande situationen redogöras för, 

för att få reda på vad som fungerar bra i dagsläget gällande handelssituationen och vad 

som fungerar sämre. Likaså behöver redogöras för vad företagarna själva är intresserade 

av. När den nuvarande situationen kring handel, konkurrens, företagande och samarbete 

är känd kan de samarbetsmässiga möjligheterna för den mindre orten undersökas.   

Både Fölster och Bergström (2005) och Levy och Weitz (2009) beskriver hur en 

handelsplats på en mindre ort kan eller bör se ut samt viktiga för- och nackdelar som 

bör betonas. Här diskuteras även den aktuella konkurrenssituationen som är typisk för 

mindre orter. Hur företagandet normalt ser ut är också av vikt eftersom det påverkar 

näringslivsmiljön på orten. Teorier kring dessa två områden kommer att diskureras mot 

det empiriska materialet om företagandet i dagsläget och utifrån detta resultat avses att 

studera de möjligheter som finns kring förändringar.  
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Vid analys av möjliga åtgärder kommer teorier kring samarbete och 

marknadsföringsaktiviteter studeras. Hallén et al, (2009) Ershammar (2000) och 

Elmhester (2008) diskuterar samarbeten och poängterar dels vad som krävs för att nå 

framgångsrika sådana samt de fördelar dessa för med sig. Även nätverkens betydelse 

och relevans diskuteras av ovanstående författare, hur dessa kan skapas och påverkas. 

För att kunna ge förslag på konkreta åtgärder kommer Gröönros (2008) innefattas, som 

diskuterar olika marknadsföringsteorier. Dessa teorier kommer att analyseras mot den 

empiri som insamlats från studiens två jämförelseobjekt, Ale torg och Lerum. 

Utifrån detta underlag kommer uppsatsens analys, diskussion och slutsatser att baseras, 

se figur 4 nedan: 

 

 

Figur 4: Analysmodell. (Egen figur) 
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5 Diskussion 

I det här avsnittet kommer uppsatsens resultat att diskuteras. Diskussionen utgår 

ifrån ett par frågeställningar som vi anser viktiga i denna studie och som påverkar 

resultatet – Vill företagen växa? Vill de samarbeta? Har situationen förändrats? Hur 

ser en jämförelse ut mellan Skutskär och jämförelseobjekten? 

 

5.1 Diskussion av resultaten 

5.1.1. Handelssituationen i Skutskär 

För att kunna få en bild av hur företagarna i Skutskärs Centrum upplever 

handelssituation ombads de att besvara ett antal frågor. Något som i sammanhanget är 

intressant att se är bland annat de samband som finns mellan olika frågor.  

 

Vill företagen växa? 

Flera frågor har ställts som i slutändan utmynnar i frågan om huruvida företagen vill 

växa eller ej. Dessa frågor handlar till exempel om huruvida de är nöjda eller inte med 

antalet kunder, hur de ser på lönsamheten samt om de önskar tillväxt i företaget. Vid 

jämförelse av svaren kan det utläsas att de 16 % av företagarna som anser att 

kundstocken är tillräckligt stor, se diagram 3.4, är samma respondenter som också 

uppger att de inte önskar tillväxt i företaget, se diagram 3.3. Dessa två frågor kring ökad 

tillväxt och antal kunder borde normalt ha viss korrelation, det borde vara förenat med 

ökad tillväxt att också vilja ha flera kunder. Ett samband mellan dessa två frågor och 

synen på den aktuella lönsamheten saknas dock, exempelvis svarar de företagare som 

anser sig vara nöjda med företagets kundstock och inte önskar tillväxt att de ändå inte är 

nöjda med lönsamheten. 

Generellt sett så föreligger låg tillväxtbenägenhet bland småföretagen (Henrekson & 

Johansson 1997). Bland företagarna i Skutskär svarar dock hela 84 % av de tillfrågade 

att de önskar ökad tillväxt i företaget. Att vilja ha tillväxt är kanske naturligt men en 

mer relevant fråga hade kanske varit om företagarna var intresserade av att satsa human-

/kapital för att nå tillväxt. Thomas Lindegren på Larsas Cykel och Sport kommenterar 

att tidsbrist föreligger och att det kommer till en viss gräns där han som företagare inte 

längre är intresserad av att lägga ner mer av sin tid på företaget. Att Lindegren inte är 
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ensam om att anse att tidsbrist är ett tillväxthinder är tydligt då vi studerar 

undersökningen Företagarnas villkor och verklighet 2008 från Nutek/SCB. Just brist på 

egen tid uppges av hela 34 % av de 18 000 deltagande företagarna vara det främsta 

hindret för tillväxt.  

Av de företagare som inte var intresserade av tillväxt var dessa främst enmans-

/mikroföretagare och kommenterade att de inte var intresserade av tillväxt då de ansåg 

att tiden inte räcker till eller att friheten i att vara sin egen var värt mer. Dessa 

kommentarer speglar en vanlig bild av enmansföretagare/mikroföretagare, att tidsbrist 

föreligger och att den egna friheten värderas högre än företagets tillväxt. Lundström et 

al (1993) talar också om att bristande motivation hos företagets grundare kan vara en 

anledning.  

Majoriteten av företagen har dock en önskan om att växa. De vill ha fler kunder, ökad 

lönsamhet och tillväxt, faktorer som pekar på att ett samarbete inte bara skulle kunna 

vara intressant utan också underlättande för att uppnå det önskade. 

 

Vill företagen samarbeta? 

Oavsett typ av samarbete så bör antaganden om att åtminstone ett visst engagemang och 

viss tid behöver läggas ner på samarbetet kunna göras. Ershammar (2000) menar 

exempelvis att ett integrerat affärsnätverk ska användas på ett sätt så att det ger företaget 

mer värde än den spenderade tiden och resurserna. Grundtanken i ett välfungerade 

samarbete torde därför vara att deltagarna förvisso lägger ner tid och resurser på 

samarbetet men får igen desto mer. Om företagen då saknar intresse av tillväxt och ökad 

kundtillströmning eller lönsamhet torde dessa vara mindre intresserade av samarbete. 

Detta samband kan också ses vid studie av flera frågor mot varandra. Exempelvis så 

svarar samma företagare som inte önskar tillväxt också att de inte är intresserade av att 

delta i ett samarbete. Generellt så har de som har uppgett att de inte vill samarbeta också 

svarat att de har tillräckligt med kunder och att de inte önskar tillväxt men att de ändå 

inte är nöjda med lönsamheten, se figur 5 nedan: 
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Figur 5: Samband mellan olika faktorer och avsaknad av intresse för samarbete. (Egen 

figur) 

 

De företagare som uppger att de inte vill ha fler kunder och inte vill ha tillväxt uppger 

också att de inte är intresserade av ett samarbete. Det som är värt att notera i 

sammanhanget är att dessa ändå uppger att de inte är nöjda med lönsamheten. Då 

företagets lönsamhet inte påverkar viljan att samarbete eller försöka öka företagets 

kundstock tyder på att andra faktorer är bakomliggande. 

Bland de som är negativt inställda till ett samarbete så uppger flertalet av dessa att det är 

svårt att samarbeta då företagen är för olika. Denna åsikt borde dock jämföras med 

uttalandet som en av företagarna skrev i enkäten "Stärka Skutskär som handelsplats mot 

Gävle". Flera av de företag som är negativt inställda till ett samarbete tycks inte se 

möjligheten med att, som en annan företagare uttrycker det i enkäten, "Fler 

erbjudanden drar fler kunder". Denna anledning, att inte se några möjligheter eller 

positiva effekter av ett samarbete, tycks vara huvudorsaken till varför vissa väljer att 

ställa sig utanför ett möjligt samarbete. Ytterligare anledningar tycks vara tidsaspekten 

och även en önskan om att få arbeta ensam. Ett samarbete skulle ju kunna påverka 

styrningen av ett företag, något som inte alltid anses önskvärt. 

Ett samarbete är dock intressant för majoriteten av företagarna, 56 % mot 40 % som är 

negativt inställda, resterande är bortfall, och om samarbetet visar sig lönsamt blir säkert 

flera intresserade av att delta i ett senare skede. 

 

Har handelssituationen förändrats under de senare två åren? 

Karin Vybiral, Turism - och Näringslivssekreterare i Älvkarleby kommun, menar att 

grundutbudet i Skutskärs Centrum varit ungefär detsamma under det senaste decenniet. 

Ej intresse 
av att 

samarbeta

Nöjd med 
antalet 
kunder

Ej nöjd med 
lönsamheten 

Önskar ej 
tillväxt i 

företaget
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Trots det så uppger nästan en tredjedel att antalet kunder har minskat under de senaste 

två åren. Av dessa företag återfinns också majoriteten av de som svarar att lönsamheten 

har försämrats under samma period. Att det bland dessa två faktorer finns en viss 

korrelation är att vänta sig och syns alltså tydligt vid jämförelse av svaren.  

Även konkurrensen har ökat anser strax över hälften av företagen, och detta särskilt 

bland företagen inom restaurang- och frisörbranscherna. Dessa två branscher står för 11 

av de 25 undersökta företagen därmed 44 % av det kommersiella utbudet i Skutskärs 

Centrum. Av de 11 frisörerna och restaurangerna har dessutom fem av företagen startats 

under den senaste tvåårsperioden, konkurrensen måste därmed ha ökat för demer 

etablerade företagen.  

 

5.1.2. Jämförelse mellan Skutskärs centrum och jämförelseobjekten 

Jämförelseobjekten Ale Torg och Lerums centrum är både olika varandra och även 

olika Skutskärs Centrum. En likhet mellan de två jämförelseobjekten är att de innehar 

en organiserad förening som arbetar för företagarnas och handelns bästa i kommunen. I 

Ale Torg är alla företagarna deltagande i företagarföreningen och att prata med 

Marianne Sjöö som är ordförande i företagarföreningen är mycket inspirerande 

samtidigt som Lerums centrums företagare verkar vara mer uppdelade och nästintill 

hälften av alla företagarna står utanför föreningen. Jämförelseobjekten visar på två olika 

scenarier av hur ett organiserat samarbete kan fungera och vad det kan resultera i. Båda 

orterna har likheterna i att handeln symboliserar en mötesplats där företagarna 

engagerar sig i att erbjuda aktiviteter och erbjudanden till konsumenterna. 

Handelssituationen grundar sig i en modernare syn på företagsamhet och samarbete där 

långsiktiga relationer är en framgångsfaktor (Hallén et al 2009).  Den geografiska närhet 

som Hallén et al (2009) anser vara en fördel för företagare kan troligtvis upplevas av de 

företag som befinner sig i närheten av Solkattens köpcentrum i Lerum och alla de 

företag som är medlemmar i föreningen i Ale Torg. De företag som enligt Jonas Ahlsén 

ordförande i Lerums centrumförening tydligt står utanför företagarföreningen i centrum 

har upplevt att de står utanför och dessa företag anser enligt Ahlsén att alla aktiviteter 

sker i centrum och att de är utanför detta. Om de företag som står utanför 

företagarföreningen i Lerum skulle delta skulle de troligen uppleva värdet av den 
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geografiska närheten eftersom de då skulle kunna påverka besluten kring 

marknadsaktiviteter och liknande.  

Ale Torg upplevs som en enad handelssituation enligt Sjöö och att de går under ett och 

samma varumärke tydliggörs eftersom alla företag är deltagande i centrumföreningen. 

Ahlsén som är ordörande i Lerums centrumförening berättade att Solkatten var det 

största köpcentrumet i Lerum men att det fanns ett flertal mindre handelsplatser i 

närheten kan visa att de olika köpcentrumen innehar olika identiteter och troligen även 

en konkurrerande syn på varandra. I och med att centrumföreningen enbart innehar 

medlemmar som är företagare i Solkatten blir det ingen enhetlig bild av företagarna i 

Lerum och beslut riktas självfallet i en riktning som Solkattens företagare vinner på. 

Om centrumföreningen skulle inneha medlemmar inte bara ifrån Solkattens köpcentrum 

behöver dessa inte vara aktiva men att delta kan dessa företag vinna på eftersom de kan 

vara med och besluta kring frågor som är relevanta för orten. 

Handelssituationen på olika orter ser självfallet olika ut men något som skiljer 

jämförelseobjekten med Skutskärs Centrum är att de har en organiserad plan gällande 

exempelvis vilka aktiviteter och erbjudanden som skall finnas samt att det finns ett 

uttalat intresse att det går bra för orten. I Lerum anordnas olika aktiviteter, exempelvis 

Lerumsdagarna i maj men det finns även rabattkortet Lerumskortet som är giltigt i alla 

butiker i köpcentrumet Solkatten (Lerums centrumförening 2010a, 2010b). Då 

Lerumskortet enbart fungerar i butiker i Solkatten blir det en klyfta mellan de olika 

butikerna och köpcentrumen vilket torde engagera företagen att så många företag som 

möjligt skall delta för kundens bästa.  ”Gällande kunderna är rabattkortet mycket 

uppskattat detta enligt Ahlsén och bygger upp ett starkt varumärke gällande Solkatten 

och Lerum”. I Ale Torg sker även där aktiviteter och gemensamma reklamutskick vilket 

torde få företagarna att känna sig som ett stort gemensamt ”VI”.  
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6 Analys 

I det följande presenteras analysen i sammanfattande rubriker efter det upplägg som 

redogjordes för i den analysmodell som återfinns i referensramen. Kapitlet utgår 

ifrån den nuvarande situationen i Skutskär och vad denna representerar både 

gällande handelssituation och företagande. Därefter presenteras de 

samarbetsmässiga möjligheter och aktiviteter som stöds av teori samt empiri från de 

två jämförelseobjekten.   

 

6.1 Analys av den nuvarande situationen i Skutskär 

 – en ort med hög konkurrens och låg entreprenörsanda  

Bergström och Fölster (2005) menar att ökad konkurrens för en ort ofta kan vara av 

godo då alla parter, konsumenter, företagare och orten i sig, kan tjäna på de förändringar 

som företagen tvingas genomföra med hänsyn till den ökade konkurrensen. Detta 

incitament till förändring kan också vara särskilt viktigt på orter med låg 

entreprenörsanda.  

 

6.1.1. Handelssituationen på en mindre ort - Skutskär: en ort som 

behöver se konkurrensen som en förändringsfaktor  

 

Skutskärs Centrum - ett typiskt kommuncentrum 

Normalt sett följer ofta handeln på en ort olika slags mönster. För en mindre ort är det 

karaktäristiskt att centrumet ofta blir det som kallas Main Street, det vill säga 

huvudgatan på orten (Levy & Weitz 2009). Bergström och Fölster (2005) kallar detta 

för kommuncentrum och för Älvkarleby kommun blir detta område Skutskärs Centrum. 

Handeln här följer också mönstret om att centrumet består av ett så kallat Community 

shopping center eller bostads-/områdeshandel. Typiskt för dessa områden är att handeln 

har ett par starka varumärken, i Skutskärs Centrum är ett av dessa Systembolaget och ett 

annat COOP Extra. Dessa ankarbutiker är enligt Bergstöm och Fölster (2005) 

avgörande för att områdeshandeln ska vara framgångsrik. För Skutskärs Centrum är det 

därför av högsta vikt att behålla dessa starka varumärken och också att aktivt 
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marknadsföra dessa. Anledningen till att dessa är så viktiga är att de hjälper till att öka 

kundtillströmningen till centrumet, något som alla ortens företag gynnas av. Ett 

samarbete där starka nationella varumärken marknadsförs med de lokala torde därmed 

vara av största intresse och denna typ av co-opetion kan leda till ett större vinstunderlag 

för alla inblandade parter genom bland annat minskade marknadsföringskostnader och 

stordriftsfördelar (Ershammar 2000). 

Centrumet i Skutskär är byggt som den typstandard som föreligger för mindre orter. 

Affärerna ligger ofta vägg i vägg i ett par olika hus och totalt utgörs centrumet av en L-

form (Levy & Weitz 2009). Det finns många parkeringsplatser och även möjlighet att ta 

sig dit med kollektivtrafik. Centrumet borde därmed uppfylla kraven på närhet och 

tillgänglighet liksom behovet för kunderna att kunna kompletteringshandla på orten.  

Bergström och Fölster (2005) poängterar att antalet kedjor istället för lokala fristående 

butiker även ökar på mindre orter. I Skutskär syns detta tydligt då flera av butikerna 

ingår i någon typ av kedja, Interflora, Cykelringen och Sibylla är ett par exempel. 

Fördelarna med detta är främst de stordriftsfördelar företagen kan åtnjuta genom att 

företagen inom kedjorna kan pressa till exempel inköps- och transportkostnader. För 

mindre orter är detta särskilt viktigt då det ofta antas att det är dyrare att handla på 

mindre orter men Lindegren, vars butik ingår i Sportringen, förtydligar att hans priser 

inte ligger högre än i andra liknande butiker oavsett storlek på ort.  

Priskänsligheten är också hög för dagligvaruhandel som livsmedel (Bergström & 

Fölster 2005) men även för dyrare sällanköpsvaror som till exempel vitvaror. Att hålla 

prisnivåerna jämna med stora elektronikvaruhus kan vara svårt men en något högre 

prisnivå kan till viss del kompenseras av bekvämlighet i läge och servicenivå 

(Bergström & Fölster 2005). 

 

Hög konkurrens 

Strax över hälften av företagarna anger extern konkurrens, från andra orter och 

internethandel, som den största konkurrenten. Även om orten har konkurrens ifrån andra 

orter torde behovet att ett visst basutbud bestå. Bergström och Fölster (2005) poängterar 

till exempel vikten av möjligheten för Skutskärborna att kunna kompletteringshandla 

hemma även om vissa köp görs externt. Detta pekar på att dagligvarubutiker borde 

kunna klara sig bra på marknaden även utan aktiv marknadsföring. För de butiker som 
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säljer sällanköpsvaror bör sannolikt behovet av att vara aktiv och synas vara desto 

högre. För dessa är det viktigt att dels hålla låga priser för att kunna konkurrera med 

större butiker på närliggande orter samt att vara breda i sitt sortiment (Bergström & 

Fölster 2005). Lindegren på Larsas Cykel och Sport uttrycker det som att de måste ha 

ett brett sortiment för att slippa sända människor vidare till Gävle. En konkurrensfördel 

blir därför att inte enbart erbjuda cyklar utan istället det mesta som rör fritidsintressen, 

exempelvis fiskespön, löparskor och träningskläder. Detsamma kan gälla andra butiker 

och möjligheterna att kombinera flera verksamheter under samma tak är många.  

Flera av de företag som anger att konkurrensen har ökat anger också att antalet kunder 

har minskat. Samtidigt så har utbudet i Skutskär förändrats mer inom servicebranscher 

än inom handeln. Detta borde därför innebära att en större del av köpkraften gällande 

handeln har förflyttats från Skutskär till närliggande områden eller internethandeln. 

Inom service har köpkraften istället förflyttats till nystartade verksamheter internt i 

Skutskär.  

Bergström och Fölster (2005) menar att speciellt vissa branscher har blivit mer 

konkurrensintensiva. Dessa branscher är normalt sådana där antingen bil krävs för att 

kunna frakta inköpta varor eller branscher där priskänsligheten är högre, generellt sett 

dyrare varor. Det är också inom dessa branscher där man återfinner de företagare i 

Skutskär som uppger att man märkt av ett minskat kundunderlag eller ökad konkurrens. 

För dessa företag blir det därmed extra viktigt att hålla höga servicenivåer, något som 

Lindegren på Larsas cykel och sport också påpekar och menar att det är deras största 

konkurrensfördel.  

Stora och mellanstora butiker konkurrerar med varandra i större utsträckning än stora 

och små butiker. Detta beror på att de attraherar olika typer av köpkraft (Ranhagen 

2002). Likaså kan handlarna i ett kommuncentrum konkurrera med att erbjuda ett 

bekvämt alternativ för kompletteringshandel (Bergström & Fölster 2005). Nyman på 

Sleven i Grytan påpekar också att få är villiga att åka till Gävle fram och tillbaka för att 

äta lunch och den interna konkurrensen blir därmed viktigare för hans företag. Detta 

belyser att Skutskärs Centrum, som är kommuncenter i Älvkarleby kommun, borde 

kunna existera utan att försöka att konkurrera med alla de varumärken som finns 

representerade ibland annat Gävle då Skutskär attraherar en annan typ av köpkraft 

genom att vara ett bekvämt alternativ. 
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Lindegren på Larsas Cykel och Sport betonar också vikten av att hålla hög servicenivå 

och menar att detta är en viktig konkurrensfördel för hans butik, att kunden alltid får så 

bra service som möjligt. Bergström och Fölster (2005) menar att marginalerna är högre i 

större butiker än i mindre men att detta faktum minskar i de branscher där service eller 

hantverkskunskap är viktigare. För mindre butiker torde därmed marginalerna kunna 

öka genom ytterligare serviceinriktning. Av betydelse är det dock att detta inte ersätter 

andra funktioner som priser och tillgänglighet, urval osv. då konsumenterna på mindre 

orter tenderar att vara mindre intresserade av immateriella värden (Parment 2006). 

 

Förändringsfaktorer och utveckling 

Skutskärs Centrum liknar många andra handelsplatser på mindre orter men detta 

behöver dock inte bara vara av godo. Bergström och Fölster (2005) menar att trots att 

konkurrensen ökar i städerna så påverkar detta handeln där marginellt då det ökade 

utbudet istället lockar flera konsumenter från småstäder, vilket då istället utarmar 

handeln på landsbygden/småorten.   

I flera städer har externhandeln dragit kunder från stadshandeln vilket tvingat 

stadskärnorna att förbättra sig gällande till exempel öppettider, trivsamhet i centrum och 

gemensamma erbjudanden (Bergström & Fölster 2005). Även för en mindre ort som 

Skutskär är detta viktigt och företagarna bör se sviktande lönsamhet och bortfall av 

kunder som en möjlighet och ett incitament till förändring. Den ökade konkurrensen bör 

fungera som en förändringsfaktor och det kan leda till ett mer levande centrum som utan 

problem kan klara sig bra i konkurrensen. 

 

6.1.2. Företagandet i Skutskär- en blandning småföretagare med få 

entreprenörer 

Svag entreprenörsanda och låg investeringsvilja 

Birley (1996) talar om att det finns två typer av företagare där den ena sköter sitt företag 

utan en önskan om tillväxt och utveckling. Den andra typen står istället för innovativt 

tänkande och där målet är att uppnå tillväxt genom detta tänkande. Detta kallas för 

Entrepreneurial venture. De egenskaper som entreprenören har menar Cooper (1981) är 

ett resultat av den uppväxtmiljö som entreprenören är uppvuxen i. Det torde därmed 
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leda till att samhällen med låg entreprenörsanda också skapar få entreprenörer. 

Beckman (1997) menar att typiskt karaktäristiskt för entreprenörer är att dessa innehar 

egenskaper som kreativitet och framstegsanda. I samhällen där majoriteten av 

företagarna arbetar i så kallade small business ventures torde därmed motiv saknas till 

att bli marknadsledande och orten snarare domineras av stagnation än utveckling, 

innovation och tillväxt (Cooper 1981). Detta kan också vara en förklaring till att flera av 

företagarna inte önskar ökad tillväxt eller kundstock men ändå inte är nöjda med 

lönsamheten. 

Nyman, delägare i restaurangen Sleven i Grytan, menar att flera av företagarna på orten 

verkar se sina företag som ett arbete vilket innebär att affärsutvecklingen och själva 

företagandet kommer i andra hand. Att intresse saknas för samarbete bland flera av 

företagarna kan därför bottna i denna svaga entreprenörsanda. 

Parment (2006) menar också att det är typiskt att företagare på mindre orter har en låg 

investeringsvilja. Detta förklarar till exempel den mackdöd som skett runt om i landet 

på landsbygden då få av mackägarna var villiga att lägga ner den investering som 

krävdes av staten i införande av bränslet E85. Denna investeringsovilja hos företagarna 

bygger säkerligen till viss del på ett begränsat kundunderlag, Lindegren på Larsas Cykel 

och Sport förtydligade ovan att kundunderlaget var begränsat till Skutskärs Centrum 

och Älvkarleby kommun och att det fanns svårigheter med att attrahera kunder från 

exempelvis Gävle.  

Något som påverkar viljan att investera, förutom företagarens upplevda egna tidsbrist, 

som diskuterats ovan i kap 5.1.1, är konkurrens. Nära en femtedel av företagarna angav 

i Nuteks undersökning (2008) Företagarnas villkor och verklighet 2008 att 

konkurrensen var ett tillväxthinder. Majoriteten av företagarna i Skutskärs Centrum 

uppger att de upplever att konkurrensen har ökat under den senaste tvåårsperioden. 

Gällande lönsamheten i företagen så uppgav drygt 16 % av företagarna i Nuteks 

undersökning just dålig lönsamhet som ett tillväxthinder och i enkätundersökning bland 

företagarna i Skutskärs Centrum uppgav 84 % att de ansåg att lönsamheten kunde 

förbättras. Bägge dessa faktorer – konkurrens och lönsamhet – påverkar företagarnas 

vilja i att investera och utveckla sina företag vidare. 

Den låga investeringsviljan kan påverka orten i en nedåtgående spiral där allt färre 

företagare investerar vilket ytterligare minskar viljan att investera i området. För att 
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bryta en sådan negativ spiral kan dock kommun eller fastighetsägare på eget initiativ 

välja att rusta upp centrumet eller en byggnad (Bergström & Fölster 2005) vilket i sin 

tur kan få företagarna att åter vilja investera.  

 

6.2 Förbättringsmöjligheter för Skutskärs företagare 

 

6.2.1. Vad kan ett samarbete mellan företag på en mindre ort 
resultera i? 

 

Strukturerat samarbete 

I en miljö där nytänkande och företagsamhet sker är det vanligt att stöd till företag 

erbjuds och att samarbete mellan företag då är en vanlig faktor (Hallén et al 2009). 

Resurser behövs för samarbetet och kan innebära marknadsföringskunskaper och detta 

kan även vara en viktig faktor till att faktiskt samarbeta och därigenom dela på 

kostnaderna (Elmhester 2008).  

Nutek-rapporten 2004:10 visar att de tre viktigaste faktorerna till att småföretag 

samarbetar är tillgång till ny kunskap, flexibilitet och möjligheter till affärer men även 

kostnadsbesparingar nämns. Då det är enbart småföretag som verkar i Skutskärs 

Centrum kan detta sammankopplas med att samarbete i småföretag ofta initieras av 

VD:n och enbart VD:n. Varför företagsledaren undviker tillväxt torde bero på brist på 

kapital, risk att förlora kontrollen och egna personliga mål (Marshenay 1998 återgiven i 

Elmhester 2008). Då många företagare i enkäten svarade att de inte önskade ökad 

tillväxt finns det en kongruens mellan vad Marshenay anser och vad företagarna 

nämnde som anledning till att inte önska ökad tillväxt.  

I och med att alla företag inte medverkar i centrumföreningen i Lerum finns det en 

tydlig ” vi och dem känsla”, detta är en risk med att alla inte deltar. Centrumföreningens 

arbete fokuseras inte i dagsläget på att rekrytera nya medlemmar men önskan finns att 

tiden ska räcka till för detta också. En gemensam syn försöks skapas och att företagarna 

tillsammans ses som en enhet. Detta i och med ” välkommen in till oss i Lerum-

shopping med kvalitet och personlig service” och det tenderar till att ortens handel 

känns enad (Lerums centrumförening 2010b). 
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Frågan är hur ett eventuellt samarbete mellan företagarna i Skutskärs Centrum kan se ut 

och vad det kan resultera i? En viktig fråga är hur samarbetet skall vara strukturerat, 

skall det ske informellt eller genom formellt arbete? I många fall drivs samarbeten på 

grund av ekonomiska faktorer och därför behöver frågan besvaras om samarbetet skall 

ske formellt genom tydligt uppsatta mål av drivna medlemmar eller om det ska ske 

informellt genom öppna nätverk som bildas och sker mer framväxande (Ershammar 

2000).  

Samverkan som sker stegvis, sk. framväxande samverkan, kan vara ett sätt där företagen 

i Skutskär inte chockas av att samarbetet struktureras och organiseras. Den framväxande 

samverkan sker genom små beslut och sker för att lösa aktuella problem som berör de 

flesta företagarna. Det stegvisa arbetet innebär även att företagen gör små investeringar 

i samarbetet vilket inte heller blir en chock rent ekonomiskt. Framväxande samverkan 

skulle innebära att beslut och problemlösning sker informellt och behöver inte innebära 

att företagarna ingår avtal med varandra.  Då alla beslut och handlingar skulle ske 

informellt på detta sätt innebär det att det inte behövs någon ledande aktör utan 

samarbetet ska kunna fortgå utan vidare ledning (Hallén et al 2009). Vid intervjuerna av 

respondenterna i Skutskärs Centrum samt vid enkäterna har det framkommit att ett fåtal 

personer är beredda att spendera tid på att utveckla handelssituationen genom ett 

eventuellt samarbete. Detta innebär att om ett samarbete skulle ske löst sammansatt 

genom en framväxande samverkan krävs det att företagare i Skutskärs Centrum tar på 

sig ansvaret för detta och driver arbetet framåt. Det är därefter ytterst viktigt att de 

personer som har svarat att de är beredda att investera tid i att arbeta för ett samarbete 

mellan företagarna att dessa initierar detta arbete och dessa torde även kunna rekrytera 

fler företagare för att kunna dela bördan av arbetet.  

Inom handeln sker ofta samverkan genom cityföreningar där öppettider, marknadsföring 

och gatusamverkan sker (Ershammar 2000). En designad samverkan torde innebära att 

företagarna tillsammans bestämmer ett mål och en avsikt med samverkan och vad det 

skulle kunna resultera i för företagarna i Skutskärs Centrum.  I detta fall behöver inte 

alla företagen vara deltagande utan en eller flera företag behöver ha en medvetenhet och 

idé om vad som skall uppnås genom samverkan. Då inte alla företag är varken positiva 

till ett samarbete eller vill delta själva kan detta passa företagens situation i Skutskärs 

Centrum. Detta skulle troligen innebära att den eller de få eldsjälar som finns bland 

Skutskärs företagare skulle få organisera och driva arbetet framåt. Om företagarna kan 
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arbeta utefter en vald typ av samverkan torde detta resultera i positiva resultat för 

företagarna samt även för omgivningen (Hallén et al 2009). 

Enligt Hallén et al (2009) finns det många olika faktorer för företagare att samarbeta 

exempelvis den geografiska närheten samt gemensamma intressen. Då många av 

företagarna i Skutskär inte känner varandra, med undantag för ett fåtal, varken utanför 

arbetet eller på arbetet torde det vara en god idé att faktiskt lära känna varandra bättre. 

Detta skulle kunna innebära att företagarna, förutom den geografiska närheten, skulle 

kunna skapa gemensamma intressen, exempelvis att öka antalet kunder per dag, utarbeta 

en gemensam aktivitet eller liknande. På detta sätt minskar risken att det egna arbetet 

med företaget och samarbete mellan företagen ställs emot varandra (Lundberg 2008), 

flera bindningar mellan företagarna gör relationen starkare. Om företagarna godkänner 

att de får insyn i varandras företag kan det enligt Ershammar (2000) innebära större 

möjlighet att konkurrera. Å andra sidan kan det för företagarna innebära nackdelar som 

att de behöver släppa på kontrollen och en risk att fel företag visas in i det egna 

företagets inre och att fel information läcker ut (Ershammar 2000). 

Ett sätt att samarbeta är med konkurrerande företag är genom sk co-opetition 

exempelvis inom restaurangbranschen. På det sättet kan de samarbetande parterna 

minska utgifter och öka exempelvis kundunderlag och intäkter. Tanken är att alla 

samarbetande företag skall få större intäkter men genom samarbetet minska utgifterna 

och därigenom skall alla företag tjäna på att samarbeta (Ershammar 2000). Utan 

samarbete är det svårt för småföretagare att uppleva stordriftsfördelar, som exempelvis 

möjligheten att kunna pressa inköpspriserna eller att fördela kostnaderna på flera företag 

(Ershammar 2000). I första hand handlar det inte om att konkurrera utan mer om att få 

fler invånare att handla på orten men detta handlar indirekt om att faktiskt kunna stå 

emot konkurrensen utifrån eftersom alla handlar någonstans.  

När samarbetet skall utformas kan den enskilde företagaren ställa sig frågor gällande 

utformningen av samarbetet. Frågorna kan exempelvis vara vilka gemensamma mål och 

resurser som de deltagande företagen innehar, vilket utbyte kan samarbetet resultera i 

och vilka uppoffringar och kostnader som hör dit, hur skall samarbetet struktureras och 

på vilket sätt? (Ershammar 2000). Det är viktigt att alla företag informeras om vilken 

vision och vad målet med samarbetet är (Lundberg 2008). Om ett företag förbises eller 

att målen inte tydliggörs tillräckligt kan det innebära en stor svaghet för samarbetets 

fortsatta arbete. Alla företag skall veta vad vinsten med samarbetet kan resultera i men 
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även vad en förlust kan innebära, exempelvis vilka ekonomiska förluster som kan ske 

för företagen (Ershammar 2000). Viktigt för alla deltagande i ett integrerat samarbete är 

att tiden som spenderas på samarbete skall tillföra företaget mer värde än den tid som 

spenderas. Detta är av högsta vikt och skall diskuteras med de deltagande företagen 

(Ershammar 2000). 

 

Cityförening- ett väl utformat samarbete? 

En cityförening skulle kunna existera i formen av ett strategiskt nätverk där ett medvetet 

val att ingå har skett och där mål med arbetet är tydligt uppsatta (Elmhester 2008). I 

fallstudien gällande Skutskärs Centrum initieras ett samarbete mellan företagen av 

kommunen som i detta fall torde ses som en extern aktör. När kommunen som i 

Skutskär initierar ett samarbete mellan företag i ett visst regionalt område för att stärka 

företagsamheten i området kallas nätverket enligt Elmhester (2008) för regionalt 

strategiskt nätverk. Antalet deltagande företag anser Hallén et al (2009) vara kring 15-

30 stycken för att fungera på ett bra sätt vilket passar väl in på antalet företag i Skutskär. 

I ett regionalt strategiskt nätverk torde den drivande aktören vara en utomstående person 

som inte innehar egen vinning av projektet. Detta skulle kunna vara som det var tidigare 

i Lerum, nämligen en anställd centrumledare för en centrumförening som Elmhester 

(2008) föreslår, vilket Ahlsén ordförande i centrumföreningen i Lerum anser är nyckeln 

för att ett samarbete skall fungera. Det skulle kunna vara en avlönad konsult eller 

projektledare som i detta fall skulle driva projektet. Alla företag skulle kunna betala en 

gemensam avgift för att kunna betala projektledarens lön (Lorenzoni & Baden-Fuller 

1995, återgiven i Lundberg 2008). På detta sätt fungerade det i Lerums centrum till dess 

att de kände att den största delen av pengarna gick till lön och inte för att investera i 

aktiviteter, kampanjer eller liknande och därefter avvecklade projektledarrollen. 

Betalningen av en centrumledare skulle kunna ske som i Lerums centrum genom att 

företagen betalar utefter butiksyta eller som i Ale Torg beroende på antalet 

heltidsanställda. Ahlsén anser det vara av högsta vikt att arbetet leds av en extern person 

då det är alldeles för tidskrävande för en egen företagare att vid sidan om det egna 

arbetet med företaget arbeta med centrumföreningen.  

Ahlsén uttryckte även svårigheterna med att en enskild person driver en orts företagares 

önskemål på sin fritid och att företagare ställer sig utanför och är negativa till samarbete 
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är även det svåra delar av arbetet.  Medlemmarnas roll i ett regionalt strategiskt nätverk 

skulle vara administrativa men i stort sett ansvariga för att arbetet drivs framåt 

(Lundberg 2008). Det skulle minska risken för att företagare känner sig utanför. Trots 

att företagare har valt att inte delta i samarbetet skulle de trots detta få information och 

kunna vara pålästa om vad som sker på orten. För att nätverket ska kunna fungera torde 

det krävas deltagare med en stark drivkraft för nätverkets arbete, finns inte det kommer 

inte nätverkets arbete att fortgå. Eldsjälar är enligt Hallén et al (2009) en viktig del i att 

få ett arbete kring samarbete att fungera och att identifiera dessa torde vara viktigt för 

att arbetet skall kunna initieras. En centrumförening som drivs av eldsjälar där alla eller 

till största del alla företagare på orten är delaktiga är ett drömscenario. Eldsjälar finns i 

Skutskär och potential finns för ett företagssamarbete, det som är aktuellt är att utarbeta 

en samarbetsform som passar företagarna (Hallén et al 2009). Att de deltagande i 

föreningen även skapar band till varandra, förutom enbart som företagare, kan minska 

risken för att det egna arbetet med företaget konkurrerar med arbetet kring samarbetet 

(Lundberg 2008). 

 

6.2.2. Vilka marknadsföringsaktiviteter kan genomföras på en 

mindre ort? 

Då konkurrensen mellan företag ökar är det viktigt att se marknadsföring som en 

investering och inte en kostnad (Grönroos 2008) utan ett sätt att skapa långsiktiga 

relationer (Fill 2005). Skutskärs Centrum, som framstår som en serviceinrättning med 

alla olika företag, torde se marknadsföringsresurser som ett måste att agera efter för att 

värdesätta relationer mellan kunder och leverantörer. Detta innebär att både den interna 

och externa konkurrensen kan mötas och hanteras genom att effektivt använda 

marknadsföring. Personalen är oerhört viktig gällande vad kunden anser om företag och 

för att förstå hur viktigt det är menar Gummesson (1999) återgiven i Grönroos (2008) 

att personalen är marknadsförare på deltid och att de är de som påverkar kundens 

upplevda tankar kring företaget. Att få personalen att tänka som marknadsförare kan 

därför hjälpa företagen att öka positiva kundupplevelser.  

Företagarna i Skutskär bör arbeta för att förstå marknaden, konkurrenterna och 

kunderna för att effektivt kunna planera, genomföra och utvärdera 

marknadsföringsprocesser (Grönroos 2008). Detta kan därefter utmynna i en tydlig 
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marknadsföringsplan eller plan kring aktiviteter. Marknadsföringsaktiviteter är något 

som kunden kommer först i kontakt med, detta kan vara exempelvis provsmakning av 

en produkt i en livsmedelsaffär (Grönroos 2008). När en aktivitet skall genomföras är 

det av yttersta vikt att alla deltagande är införstådda med vad som skall ske och att den 

interna kommunikationen fungerar, om inte kommer alltid alla 

marknadsföringsaktiviteter att misslyckas oberoende av planering (Grönroos 2008).  

 

Varumärket- Skutskärs Centrum 

I dagsläget finns det enbart ett fåtal skyltar som visar vad Skutskärs Centrum har att 

erbjuda, inte heller syns butikerna på internet. Det som företagarna upplever kring ett 

varumärke namnges varumärkesimage och ambitionen är att varumärkesidentiteten och 

den upplevda imagen skall vara detsamma för bästa effekt (Grönroos 2008). Då det 

tidigare påvisats att vanliga beslut som sker i en centrumförening är gällande 

marknadsföring (Ershammar 2000) visar även detta att gemensam marknadsföring 

betyder delade kostnader och resulterar i att flera företag kan annonseras som ett och 

samma varumärke exempelvis som ett centrum och inte 25 enskilda butiker (Grönroos 

2008). Marknadsföringsresurserna kulle kunna innebära fortsatta annonser i tidningar, 

eventuellt gemensamma annonser med alla företagen där alla företagen medverkar 

ekonomiskt och får ett lika stort utrymme i tidningen. TV- eller radioreklam kanske inte 

är relevant i ett första skede då det kostar mycket pengar men annonser i lokala 

tidningar och på centrala områden kan vara något som passar Skutskärs profil och 

ekonomiska möjligheter och genom detta profilera företagarna som ett varumärke.  

 

Att synas på internet 

En hemsida där företagen presenteras, öppettider och eventuella aktiviteter på ort en kan 

vara ett sätt för ortsinvånarna att hålla koll på butikerna i centrum. Skutskärs Centrums 

hemsida kan vara länkad ifrån Älvkarleby kommuns hemsida eller om inte en egen sida 

behövs kan kommunens hemsida rymma information om handelsplatsen. Genom en 

hemsida eller åtminstone vara synliga på internet kan företagen vara synliga och ges 

möjligheter att kommunicera med kunderna på ett modernare sätt än genom traditionell 

media (Fill 2005). Om Skutskärs Centrum skall finnas synligt på internet bör det vara på 

ett utarbetat sätt där alla fördelar med en hemsida lyfts fram och upplevs av kunderna. 
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Med detta menas exempelvis att sidan innehåller uppdaterad information, är 

lättnavigerad och laddar fort (Fill 2005). 

 

Passande aktiviteter på orten 

Aktiviteter kan vara stora som små och som tidigare förklarats kan Sales promotion 

inkludera varuprov, rabatter och specialerbjudanden. Ett passande sätt att samarbeta är 

gällande marknadsföring och detta kan innebära exempelvis att företagarna skapar 

erbjudanden som de marknadsför till ortsbor och kunder (Hallén et al 2009). Detta kan 

ske genom annonser i tidningen men även genom reklam i butikerna. Då ett samarbete 

måste initieras på orten kan det vara passande att hitta små medel för företagarna att 

samarbeta kring först, små medel som ger mycket tillbaka till företagarna. Då flera 

företag i enkäten och i djupintervjuerna berättade att de redan nu annonserar i tidningen 

kan företagen gå ihop och annonsera större där alla företag får plats och där de kan dela 

på marknadsföringskostnaderna (Ershammar 2000). Företagarna kan även erbjuda ”köp 

2 betala för 1” eller köp en viss produkt och få 10 % rabatt vid nästa köptillfälle (Fill 

2005). 

Event marketing är sammankopplat med både små och stora evenemang och torde vara 

en viktig del för Skutskär. Detta beroende på att det kan vara event marketing som kan 

göra skillnad för kunderna. Event marketing stärker relationerna mellan företagen och 

kunder och detta skall kunna påverka kundernas upplevda image av företaget (Behrer & 

Larsson 1998). Långsiktiga relationer både mellan företagen och företag-kund kan även 

resultera i att företagen kan skapa helhetslösningar för att möta kundens behov 

(Ershammar 2000).  Om det skall ske en förändring i Skutskärs Centrum kan 

relationsskapande event marketing användas då målet är att få folk till centrum men inte 

på ett styrt sätt att kunderna måste handla. På detta sätt kan evenemanget visas som just 

ett evenemang utan ett tydligt ”köp-fokus” för kunderna och innebära att relationen 

mellan kund och återförsäljare stärks (Behrer & Larsson 1998).  Evenemang kan inte 

skapas för varje dag utan skapas vid ett speciellt tillfälle men kan genom trafikskapande 

event marketing locka många kunder till butikerna och resultera i en ökad lönsamhet. 

Dock är det inte tillräckligt att enbart anordna evenemang men dessa kan fungera som 

något som lockar in kunderna till butikerna för ett särskilt ändamål. Att genom 

aktiviteter för exempelvis barnfamiljer kan värdeskapande skapas då fokus är att få 
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barnfamiljerna att känna sig trygga. Stora och flera målgrupper kan lockas genom event 

marketing och att välja rätt typ av aktiviteter som blir värdeskapande för besökarna är 

viktigt (Behrer & Larsson 1998).  

För företagarna i Skutskär kan event marketing användas för den enskilda butiken men 

effekten torde bli bättre om företagarna kan samarbeta och skapa ett större evenemang. 

Event marketing kan ske på olika sätt men genom att Skutskär kan sponsra lokala 

idrottsföreningar och delta i kommunala händelser kan företagarnas butiker profilera sig 

i olika sammanhang. Dock är det lättare enligt Behrer och Larsson (1998) att kontrollera 

och styra ett evenemang om företagarna själva står bakom det. Detta är en relevant fråga 

för en centrumförening att diskutera gällande hur evenemanget skall se ut och hur event 

marketing skall ske. 

Aktiviteter kan även inkludera exempelvis uppträdanden, julaktiviteter, 

sommaraktiviteter och en särskild Skutskärs dag. Detta kräver mer planering än 

annonsering och då behövs det en organisation som arbetar för att kunna genomföra 

dessa lite större och mer tidskrävande aktiviteter. Då det i dagsläget inte finns en 

organiserad förening eller likande i Skutskär skulle det vara bra om företagarna började 

i liten skala genom att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Detta skulle 

exempelvis kunna vara gemensamma rabatter och annonser. Det skulle kunna ske som 

en designad samverkan där målen är tydliga och företagen vet vad de arbetar mot 

(Hallén et al 2009). 

 

Planerad och oplanerad kommunikation 

PR är ett sätt för företagarna att skapa ett rykte om sig själva och orten. Skutskär är en 

liten ort men innehar ett brett utbud vilket skulle kunna vara något som publiceras ut 

mot en större folkmassa. PR innebär hur exempelvis företag kan bli positivt omskrivna i 

media och då en artikel ger mer trovärdighet än annonser (Fill 2005) är detta något som 

företagarna kan arbeta för. PR kostar inget för företagen relaterat till annonser och 

reklam (Fill 2005) och genom att visa upp det speciella som finns i Skutskär kan det 

skapa positiv reklam helt gratis. 

Den oplanerade kommunikationen genom Word Of Mouth är något företagarna kan 

påverka genom att leverera det som kunderna vill få levererat och detta kan inkludera 

service och kvalitet. Personalen är viktig och anses av Gummesson (1999) återgiven i 
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Grönroos (2008) som marknadsförare på deltid och är oerhört viktiga för att kunna 

påverka kundernas upplevelse. WoM är starkare än planerad kommunikation och om 

inte företagarna tror på varumärket Skutskärs Centrum hur ska då kunderna göra det? 

Genom att företagarna tipsar kunderna om varandras företag bör detta kunna resultera i 

bra WoM. Har inte ett visst företag en viss produkt kan kunden rekommenderas till en 

intern konkurrent på orten och inte till exempelvis Gävle.  
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7 Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som besvarar de forskningsfrågor som varit 

uppsatsens mål. 

 

7.1 Hur kan handelssituationen se ut på en mindre ort? 

Den här studien har fokuserat på Skutskärs Centrum där drygt en fjärdedel av 

företagarna uppger att de under de senaste två åren märkt av en minskning i 

kundunderlaget med följande sviktande lönsamhet i företaget. Detta kan 

sammankopplas med den centralisering av handeln som sker till större städer 

(Bergström & Fölster 2005).  Företagarna anser också att hög konkurrens föreligger och 

av dessa anser hela 40 % att den främsta konkurrensen är intern. Detta är antagligen till 

följd av att flera restauranger och frisörer har tillkommit under de senaste två åren vilket 

har påverkat serviceutbudet markant i Skutskär. Många anser dock att också 

Gävle/Valbo/Hemlingby är stora konkurrenter till Skutskär och hela 56 % av 

företagarna anser att konkurrensen har ökat under de senaste 2 åren.  

Både Bergström och Fölster (2005) och Levy och Weitz (2009) betonar vikten av att ha 

ankarbutiker i kommuncentret så att stadig kundtillströmning sker. Centrumet i Skutskär 

har flera viktiga ankarbutiker som är betydande för orten och totalt så finns ett relativt 

brett utbud på orten vilket tillåter både dagligvaru -, sällanköps - och 

kompletteringshandel. Behovet av kompletteringshandel kommer enligt Bergström och 

Fölster (2005) göra att nödvändigheten av dessa kommuncenter kommer att bestå.  

En utveckling av kommuncentret kan hindras av svag entreprenörsanda. Denna svaga 

entreprenörsanda kan också medföra litet innovativt beteende (Schumpeter 1942). 

Företagarna behöver dock se den ökade konkurrensen och den till följd sviktande 

lönsamheten som en förändringsfaktor för Skutskärs Centrum för att vända en 

nedåtgående spiral (Bergström & Fölster 2005).  

I dagsläget finns inget organiserat samarbete i Skutskär och intresset för ett samarbete är 

blandat. Det är viktigt att alla företag som berörs vill vara med i ett samarbete så att 

ingen Vi och dem-känsla skapas, som i jämförelseobjektet Lerum.  

I nuläget är inte alla företagare i Skutskärs Centrum positiva till samarbete sinsemellan 

och därav är det viktigt på vilket sätt ett samarbete initieras och av vem. Av enkäterna 
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och intervjuerna med företagare i Skutskärs Centrum har det framkommit att det finns 

vissa personer som är intresserade av att spendera ett antal timmar per månad för att 

utveckla ett samarbete mellan företagarna. Vi kan kalla dessa personer för eldsjälarna 

och det är dessa personer som behöver initiera och driva projektet gällande samarbete 

på orten. Då de intervjuade och de som svarat på enkäten i de flesta fall är ägare av 

företaget är de oerhört viktiga för att behålla en positiv inställning till 

företagssamarbete, om de inte är positiva kommer det inte heller att ske något samarbete 

(Marshenay 1998 återgiven i Elmhester 2008).  

 

7.2 Hur kan ett samarbete mellan företagarna på en mindre ort se 

ut? 

 Ett samarbete i Skutskär bör ske genom en formell struktur såsom ett regionalt 

strategiskt nätverk i form av en centrumförening. Samverkan bör ske genom en 

designad form där målen är tydligt uppsatta. Den designade samverkan innebär att 

företagarna tillsammans sätter upp mål och vision med samarbetet (Lundberg 2008). 

Samverkan kommer att behövas då det i dagsläget inte finns någon som ensam kan eller 

vill driva detta projekt framåt enligt den studie som genomförts. I detta fall är det av 

högsta vikt att det finns en betydande person som antingen är anställd för att arbeta med 

centrumföreningen eller att denne är en företagare från orten. Oberoende hur samarbetet 

är utformat kommer eldsjälarna att behöva investera mycket tid i arbetet och de behöver 

stöd och hjälp ifrån de andra företagen och andra intressenter såsom kommunen. 

Kommunen har självklart en vinning i att företagarna samarbetar och att lönsamheten 

ökar, att fler vill bo på orten och att besökarantalet ökar och därför är det oerhört viktigt 

att även kommunen hjälper till i det regionala strategiska nätverket. Deltagandet kan 

innebära att de ställer upp rent ekonomiskt samt underlättar för aktiviteter och 

förbättringsmöjligheter (Lundberg 2008).  

I ett samarbete utformat som en centrumförening kan företagarna diskutera små beslut i 

taget vilket kan innebära frågor kring gemensam marknadsföring och öppettider (Hallén 

et al 2000). Ett steg i rätt riktning för att utveckla ett företagssamarbete är att 

företagarna lär känna varandra för att kunna samarbeta, de behöver känna till vem som 

är vem och vilken vinning som finns för att samarbeta med varandra. Ershammar (2000) 

hävdar att om företagare skaffar fler bindningar till varandra än den geografiska 
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närheten minskar risken för att det egna arbetet konkurrerar med arbetet gällande 

centrumföreningen. Faktorer som kan framhävas för företagarna för ett samarbete bör 

vara ekonomiska faktorer samt även att en samhörighet och en enad front av 

handelsplatsen kan skapas. Att stärka handelsplatsen mot konkurrensen i Gävle är 

viktigt för handelns överlevnad. 

En centrumförening där företagarna initierar att diskutera gemensamma intressen såsom 

handelssituationen, konkurrens, öppettider och marknadsföring kan få företagarna att 

besluta och agera därefter. Det krävs en ledande aktör för föreningen och då 

kommunens försök till att engagera företagarna med frukostmöten och liknande haft ett 

svalt intresse torde detta innebära att en eller flera företagare eller en avlönad 

projektledare skall driva arbetet. Det är viktigt att innan föreningen initieras att det 

tydliggörs för alla företag vad föreningen vill uppnå och vilka kostnader i och med 

medlemsavgifter detta kommer att innebära (Hallén et al 2009).  

 

7.3 Vad kan ett sådant samarbete resultera i? 

Ett samarbete mellan företagen i Skutskär i form av en centrumförening där företagare 

och kommun är deltagande är ett sätt att stå emot konkurrensen som växer ifrån alla håll 

mot Skutskär. Ett samarbete mellan småföretagarna och större ankarbutiker som 

Systembolaget och matvarubutiker skulle kunna skapa bindningar mellan företagen som 

resulterar i att ankarbutikerna stannar på orten. Detta är viktigt för Skutskärs Centrums 

överlevnad.  

Ett samarbete skulle resultera i att företagen kan anamma nya idéer (Nutek-rapport 

2004:10) som skulle öka det innovativa tänkandet. Styrkor med ett samarbete, förutom 

att det kan resultera i ett ökat innovativt tänkande, är enligt samma rapport att det skapas 

en flexibel miljö och att nya affärsmöjligheter framkommer. Det skulle även resultera i 

att företagen genom ett samarbete kan uppleva stordriftsfördelar såsom att de delar på 

marknadsföringskostnader och att inköpspriser kan pressas. I och med detta ökar 

marginalerna vilket blir ännu en vinst för företagarna (Bergström & Fölster 2005). Då 

det är svårt för småföretagare att uppleva stordriftsfördelar utan att samarbeta är 

samarbete nyckeln till att uppleva detta (Ershammar 2000). Genom att öka 

transparensen mellan företagen skapas en insyn i varandras företag vilket betyder att det 

är lättare för företagen att konkurrera och överleva (Ershammar 2000). Att samarbete 

innebär självklart att deltagarna behöver lägga ner både viss tid och pengar men 
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ambitionen skall vara att de får tillbaka mer än vad de ger. Ett samarbete kring 

aktiviteter ökar kundtillströmningen till Skutskärs Centrum med målet att kunderna skall 

handla vilket innebär en ökad lönsamhet i anknytning till aktiviteterna, detta skulle 

kunna ske som trafikskapande event marketing (Behrer & Larsson 1998). 

Jämförelseobjekten Lerums centrum och Ale Torg kan ses som en enhet, ett centrum 

som ett varumärke. Jämförelseobjektens handelsplatser marknadsförs som ett och 

samma, exempelvis ”Solkatten” och Ale Torg och de är tydliga med vad de erbjuder 

genom att presentera butikerna på internet. För Skutskärs Centrum vore det bra att 

skapa ett och samma varumärke som kan bearbetas för att upplevas som starkt. 

Företagen kan samarbeta i ett initialt skede gällande marknadsföring via annonser och 

reklam och detta torde vara ett bra sätt att stegvis starta ett samarbete (Hallén et al 2009) 

När små beslut har genomförts kan större projekt såsom aktivitetsdagar och liknande 

planeras vilket innebär att kunderna och ortsborna kommer att uppleva ett levande 

centrum. Aktiviteter kan innebära årstidsbaserade evenemang exempelvis jul- och 

midsommarfirande eller månatliga erbjudanden i butikerna. Aktiviteterna kommer att 

öka kundtillströmningen till butikerna och genom att leverera produkten eller tjänsten 

som kunden efterfrågar kommer även den oplanerade kommunikationen att öka med 

förhoppning om positiva meddelanden. Samarbetet mellan företagen som kommer att 

utmynna i exempelvis aktiviteter innebär även att det är lättare för orten att skapa en 

positiv PR, så att media skriver om aktiviteterna och vad som händer på orten (Fill 

2005). 
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8 Avslutande reflektioner 

I detta kapitel reflekterar vi kort över uppsatsprocessen, förbättringsförslag till 

Skutskärs Centrum och avslutar med förslag till fortsatt forskning. 

 

8.1 Avslutande reflektioner 

Att skriva en uppsats är en process och vår process initierades redan i början på februari 

och att sedan sitta i augusti med uppsatsen framför sig känns otroligt. Uppsatsen 

fokuseras tydligt på Skutskär och detta innebär många avgränsningar och urval, en 

svårighet i uppsatsprocessen är att under hela tiden behålla samma fokus och inte tappa 

den röda tråden. Nedan kan ses vilka förslag till fortsatt forskning vi inte valt att 

fokusera vår uppsats på men som kanske kan intressera någon annan så pass att en 

uppsats skrivs. 

 

8.2 Förbättringsförslag till Skutskärs centrum  

En centrumförening krävs för att föra fram handlarnas intressen och idéer och att de 

gemensamt kan arbeta strukturerat mot samma mål.  

Föreningen kräver även att det finns en avsatt person som är anställd för att arbeta med 

detta. 

 En organiserad plan för hur företagarna och kommunen vill att utveckling ska se ut. 

Detta kan exempelvis gälla markndsföring och aktiviteter. 

En tydligare skylt vid vägen som visar vilka företag som finns representerade och vilka 

öppettider centrumet har kan vara ett bra sätt att relativt billigt profilera varumärket. 

En hemsida som visar vilka företag som finns representerade, deras öppettider, 

aktiviteter, erbjudanden och vad som är speciellt med Skutskärs Centrum. 
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8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studera handelssituationen utifrån ett konsumentperspektiv. 

Studera andra förbättringsmöjligheter än samarbete för företagsamhet på en mindre ort. 

Studera hur samarbetet mellan kommun och företag på en ort kan och bör se ut. 

Skriva om hur samordning inom kommunen påverkar etablering av företag. 

Hur interna marknadsföringsresurser exempelvis interna events och motivering av 

anställda kan påverka handelssituationen. 
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Bilaga 1 Enkät till företagarna i Skutskärs centrum 

 

Bakgrundsfrågor 

 
1. Hur många är anställda i företaget?    __________ stycken 

 
2. När startades verksamheten? År/mån ___________ 

 
3. Hur ser företagets årliga omsättning ut? ____________ 

 

 

Lönsamhet/tillväxt 

 
4. Hur ser du på företagets lönsamhet idag? (ringa in ditt svar) 

 
a) Nöjd  b) Kan bli något bättre  c) Kan bli mycket bättre 
 

5. Anser du att företagets lönsamhet har förändrats under de senast 2 åren:  

a) Ja, förbättrats  b) Ja, försämrats  c) Nej, ingen förändring 
 

6. Önskar du ökad tillväxt i företaget? (Ringa in ditt svar) 

Ja   Nej 

 
7. Om nej vid ovanstående fråga, motivera gärna varför: 

__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 

 

 

Företagets kunder 

 
8. Vad anser du om storleken på företagets kundstock (antalet kunder)? 

a) Tillräckligt stor  b) Finns möjlighet att växa  

 
9. Anser du att antalet kunder har förändrats under de senaste två åren? 

a) Ja, ökat   b) Ja, minskat  c) Nej, ingen förändring 



 

 

  

 

Konkurrens 

 
10. Anser du att konkurrensen har förändrats under de senaste två åren? 

a) Ja, ökat  b) Ja, minskat   c) Nej, ingen förändring 
11. Vilka ser du som de största konkurrenterna mot din butik/den som du representerar? 

a) Valbo/Gävle   b) Annan butik i Skutskär  c) Internethandel 
  

d) annat _______________________ 

  

 

Samarbete  

 
12. Hur tycker du att samarbetet mellan företag ser ut i Skutskär i dagsläget?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. Är du intresserad av ett samarbete med övriga företag i Skutskär centrum? Exempelvis 

genom att utveckla gemensamma erbjudanden? 

               Ja                                       Nej 

 
14. Varför/varför inte? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
15. Hur många timmar kan du tänka dig att spendera per månad för att främja ett mer 

framgångsrikt företagssamarbete? ___________________ timmar/månad 

 

 



 

 

 

 

Övriga kommentarer: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Får vi kontakta dig för vidare frågor? 

Ja  Nej 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna!  

 

Mvh, 

 

Amina & Sofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 2 Lista över respondenter – Enkäter 

Utlämnade och insamlade under v.17 

 

Företag    Position  

Frisör Eva Olsson   Ägare  

Swedbank    Anställd 

Ballad    Ägare 

Larsas Cykel & Sport   Delägare  

Skutskärs Färg AB   VD 

Willebrands El   VD 

Ingela´s    Ägare 

Pizzeria Milles   Ägare  

Handelsbanken   Chef 

Coop Extra    Butikschef 

Preem    Delägare 

Albert och Patriks kök     Anställd 

Centralgrillen   Ägare 

Sleven i Grytan   Delägare  

Hårstudion    Ägare 

Alexandras Hårateljé   Ägare 

Öbergs Ur och Optik   Ägare  

Svensk Fastighetsförmedling    Anställd 

Pers Herrfrisering   Ägare 

Sibylla     Ägare  

Widens Blommor    Ägare 

Elbes Radio TV AB   Chef 

B-For You    Ägare 

“Simmis” Massage I Skutskär    Ägare 

Hårsalongen    Ägare 

    

 

 



 

 

Bilaga 3 Lista över respondenter – Intervjuer 

 

 

Skutskär 

Intervjumetod: på plats med tidsåtgång mellan 30- 60 minuter 

 

Namn   Företag             Datum

      

Mustafa Çetinkaya  Sibylla            2010-04-28

        

Jennie Edenby  Preem            2010-04-27

        

Thomas Lindegren  Larsas Cykel & Sport          2010-04-27         

          

Kristian Nyman   Sleven i Grytan         2010-04-26                     

 

Kommunrepresentant – Skutskär 

Karin Vybiral  Turism – och              2010-04-29                    

Näringslivsenheten  

 

Jämförelseobjekt 1 och 2 

Intervjumetod: telefonintervjuer med tidsåtgång cirka 30 minuter 

 

Jonas Ahlsén, ordförande i centrumföreningen i Lerum samt Ahlséns Foto 2010-05-27

      

   

Marianne Sjöö, ordförande i företagarföreningen i Ale Torg samt Coop 2010-05-27       

    

    

  



 

 

Bilaga 4 Intervjumall - Skutskär 

 

Intervjufrågor: 

Berätta lite om företaget, start etc. 

Har handelssituationen förändrats under de senaste åren? (endast till företag som funnits 

i över två år) 

Hur ser konkurrenssituationen ut? 

Vilka är era största konkurrenter? 

Hur marknadsför ni er idag? 

Hur ser du på utvecklingsmöjligheterna för företaget? 

Hur ser samarbetet ut idag? 

Skulle ett samarbete med andra företag i Skutskärs centrum vara intressant – 

varför/varför inte? 

Vilka typer av samarbete kan vara bra och genomförbara? 

  



 

 

Bilaga 5 Intervjumall – kommunrepresentant i Skutskär 

 

Intervjufrågor: 

 

Hur upplever ni handelssituationen i Skutskärs centrum idag? 

Har handelssituationen förändrats under de senaste 10 åren? 

Vad ingår i era arbetsuppgifter på Turism- och Näringslivsenheten  i Älvkarleby 

kommun gällande näringslivet? 

Vad har kommunen för mål med näringslivet i Skutskär? 

Hur ser konkurrensen ut i Skutskärs centrum? 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för handeln i Skutskärs centrum? 

Vad görs för att underlätta utveckling/nyetablering i centrum? 

Vad tror ni, ifrån kommunens sida, skulle gå att göra i Skutskärs centrum för att öka 

handeln? 

  



 

 

Bilaga 6 Intervjumall – jämförelseobjekt 

 

Intervjufrågor: 

 

Hur ser handelssituationen ut på orten? 

 

Hur tycker du att konkurrensen ser ut mellan företagen på orten och externa företag 

exempelvis mot köpcentrum utanför orten? 

 

Hur tycker du att samarbetet ser ut mellan företagen på orten?  

 

Vilka fördelar ser du med samarbetet, konkret- vad gör ni? 

 

Vilka resultat har du sett med samarbetet mellan företagen? Ekonomiskt, socialt.. 

 

Hur många timmar/ månad lägger du ner på att delta i centrumförening eller liknande 

aktiviteter? 

 

Vilka olika marknadsaktiviteter sker på din ort? 

 

Hur tror du att samarbetet kan utvecklas vidare? 

 

Vad tycker du att det gett ditt företag att delta? 

 

Har du märkt förbättring gällande ökad lönsamhet, antal kunder, ökad försäljning,  

 

Vilka icke försäljnings relaterade vinster har du gjort? Ex bättre leverantörsrelationer.. 

 

 

 

 


