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SAMMANFATTNING
Temat till den här uppsatsen uppkom genom att en av författarna är verksam inom det
politiska och på ett möte så förelästen representanten för Nybro handel om förhållarna för
Nybros småföretag. Ett intresse väcktes för att ta reda på anledningen till problemet och
förhållandena i Nybros handel.
Vår uppsats baseras på en induktiv arbetsmetod vilket innebär att vi har utgått ifrån empirin
vid skapandet av uppsatsen. Vi började med att samla in data till temat och att göra en
pilotintervju med Inge Ivarsson för att sedan genomföra åtta intervjuer med olika småföretag
inom Nybros detaljhandel. Efter att dessa intervjuer med småföretag var genomförda
beslutade vi för att ha en återkopplingsintervju med Inge Ivarsson. För att få kommunens
perspektiv har vi även intervjuat Jonas Algotsson verksam inom kommunen. Vi har även gjort
en mindre enkätundersökning för att kunna koppla den med några tidigare undersökningar.
Vi valde att ha ett gemensamt kapitel för empiri och referensram för att ge en mer
övergripande förståelse för läsaren. Vi arbetar induktivt men presenterar ändå referensramen
före empirin, även detta för att underlätta för läsaren. Vi har använt oss av några särskilt
utvalda teorier och kommer därför inte att använda alla teorier som finns inom ämnets ram.
Till dessa har vi kopplat den empiriska studien i samband med teorierna. Vi har använt oss av
två äldre undersökningar som vi har analyserat tillsammans med vår egen enkätundersökning
i Nybro. Denna undersökning visar att närheten till Kalmar påverkar handeln i Nybro. Vi har
även behandlat olika faktorer som påverkar småföretagen. Dessa är kunder, leverantörer och
interna faktorer. Vi har även presenterat nätverkande, hur det ser ut idag och även teorier om
olika nätverk. Under nätverkande har vi valt att ta med ett avsnitt om kommunen eftersom den
är en viktig del i nätverket.
I diskussions kapitel har vi diskuterat de viktigaste faktorerna kring småföretagande i Nybro.
Vi har tagit upp de viktigaste faktorerna som påverkar handeln i Nybro och det är inre och
yttre faktorer som: kunder, leverantörer, ny etableringar, företagets interna förhållanden och
målbilden. Vi har även tagit upp nätverkande och hur det kan förändras. Här har vi tagit upp
följande aspekter som hur ett nätverk skulle kunna bedrivas och att kommunen måste vara en
större bidragande faktor. Vi anser att det behövs en person som kan fungera som
centrumledare och samordna alla de viktiga aktiviteter i form av utbildningar, evenemang och
samt som kan utveckla förhållandet mellan småföretagen.
Avslutningsvis har vi kommit fram till att Nybro är i behov av en centrumledare. Vi anser att
denna bör finnansieras av Nybro kommun istället för företagarna på grund av den ekonomiska
siturationer.
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1

I

INLEDNING
det här kapitlet intoducerar vi uppsatsens tema som är småföretag i Nybro och deras

problematik. Vidare avser vi att behandla problemformuleringar och syfte som vårt arbete
styrs av.
Denna uppsats genomfördes under tio veckor och den handlar om småföretag med inriktning
på sällanköpsvaruhandel1 i Nybro. Nybro är en småstad i Kalmarlän med cirka 12 000
invånare.

1.1 Bakgrund
En av författarna till uppsatsen träffade Inge Ivarsson representanten för Nybro Handel på ett
av sina politiska möten med Nybro kommun. De diskuterade det kritiska läget som
småföretag inom sällanköpsvaruhandel befann sig i. Försäljningssiffror sjönk för att kunderna
åkte till Kalmar istället för att handla i Nybro. Skulle utvecklingen fortsätta i samma takt
befarade Ivarsson att det inte skulle bli varken handel eller levande centrum i Nybro om några
år. Detta möte gjorde oss intresserade av temat. Vilka är problemen för småföretag i Nybro?
Finns det samarbete mellan företagen och hur yttrar det sig? Dessa frågor valde vi som tema
för vårt arbete.
En av stora trender bland småföretag är att de tar allt större plats i svenskt näringsliv som
omfattas till 99 procent av småföretag2. Dessa står för cirka 30 procent av den totala
näringslivsomsättningen och 45 procent av alla anställningar. (SCB, 1) Nybros andel av
småföretag ligger på 97 procent, vilket är precis under riksgenomsnittet. Av de totala 406
företagen som finns i Nybro är 393 småföretag (Affärsdata, 2). Dessa småföretag
representerar en stor del av näringslivet, skapar många arbetstillfällen samtidigt som
samhället blir mer beroende av dem. (Ylinenpää m.fl., 2006)
Parallellt med denna utveckling som gäller alla småföretag oavsett bransch finns det en annan
trend som kännetecknar småföretag inom detaljhandel. Sverige går från att ha varit ett land
med många små butiker till ett land med allt fler stora varuhus. (Rosén & Rämme, 2009) Den
ständigt pågående tillväxten av stora köpcentra är stark geografiskt koncentrerad till
kommuner med stor befintlig befolkning eller med stark befolkningstillväxt samtidigt som
kommuner med mindre befolkning stagnerar. (ibid.)
Vi noterar att Nybro är en kommun med mindre befolkning och ligger tre mil ifrån Kalmar
som karakteriseras av en tilltagande befolkningstillväxt. Kalmar lockar till sig turister från
hela Sverige. Många åker via Kalmar på väg till Glasriket, Kosta och Orrefors, samtidigt som
de som semestrar på Öland måste passera Kalmar när de kör över Ölandsbron. Detta ligger till
grund för etableringar av stora kedjevaruhus i Kalmar som till exempel IKEA, Bauhaus och
1

Sällanköpsvaruhandel förklaras på s. 12
Enligt SCB:s definition: Småföretag är de företag som har mindre än 50 anställda, se s. 12. Läs mer om
definitionsproblematiken i bilaga 1.
2
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CityGross samt ett stort externt handelsområde Hansa City. Detta medför att kunderna dras
till Kalmar. (Detaljhandelsstrategi Kalmar kommun, 2007)

1.2 Problemdiskussion
Närheten till Kalmar och Hansa City gör att de som bor i Nybro väljer att åka till Kalmar för

att kombinera dagens utflykt med veckohandel av både dagligvaror3 och sällanköpsvaror4. En
av faktorerna till att kunderna väljer Kalmar framför Nybro är att kunden inte kan samordna
inköpen av dessa varor.
Bild 1: Karta över Nybro Centrum
De flesta sällanköpsvarubutikerna är
placerade i centrum. Strömmen av kunder
sker
vid
dagligvaruhandel
och
systembolaget som befinner sig utanför
stadskärnan. Den andra faktorn är att det
finns få parkeringsmöjligheter på torget,
Storgatan eller i direkt anslutning till
stadskärnan.
● Glasbruk ● Dagligvaror ● Sällanköpshandel
(från Utkast till Handelsstrategi för Nybro stad 2010)

Samtidigt som vi anser att externa faktorer har en stor påverkan på sällanköpsvaruhandel finns
det anledning att titta på interna faktorer. Undersökningar visar att endast 19 % av småföretag
har gått i konkurs på grund av faktorer som företagsledningen inte kunnat påverka (Coleman,
2003). I de flesta fall kunde ledningen och ägare av konkurs företagen, vända upp trenden
igen (Malone, 2004). Problem inom verksamhetsstyrning anses vara de mest frekventa
anledningar till misslyckande i småföretag (Monk, 2000). Många undersökningar kommer
fram till att ledarens personliga egenskaper också har stor betydelse för företagets överlevnad
(Keats, 1988).
Vi anser att det finns en annan svaghet hos småföretag och det är mindre förhandlingsmakt till
leverantörer, kunder och banker jämfört med större företag. En lösning på problemet skulle
kunna vara någon form av nätverk.5
Handeln i småstäder är viktig på grund av att det är den som ger liv åt ett samhälle. För att
bibehålla stadskärnans karaktär av kommunens viktigaste mötesplats och besöksmål måste det
finnas en kombination av fungerande handelsstruktur, god tillgänglighet och
konkurrenskraftigt utbud (Utkast till handelsstrategi i Nybro 2010). En stad förlorar sin
attraktionskraft hos invånare utan en livskraftig handel och en levande stadskärna. Handeln är
lika viktig för invånarna i Nybro som för landsbygdens befolkning, för det blir längre och
dyrare inköpsresor. Antalet arbetstillfällen minskar inte bara i handeln utan i hela näringslivet.
3

Varor som införskaffas ”dagligen” exempelvis mat
Varor som införskaffas mer sällan exempelvis kläder
5
Utvecklas i kaptlet om nätevrande på s: 51
4
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Rekryteringen av kvalificerad personal blir svårare när det inte finns dragningskraft hos orten.
Det blir svårare att få nya etableringar och behålla befintliga företag. (ibid.)

1.3 Problemformulering
Vi ska besvara följande frågor i vårt arbete:
A. På vilket sätt (hur) kan småföretag inom sällanköpsvaruhandel överleva i Nybro?
a. Hur ser branschstrukturen ut för småföretag i Nybro?
b. Vilka faktorer påverkar negativ/positiv utveckling i företagen?
c. Vad anser kunderna om handel i Nybro?
d. Hur samarbetar företagen, Nybro Handel och Nybro kommun?
e. Vilka andra sätt att organisera nätverket finns det?

1.4 Syfte
I detta arbete beskriver vi externa och interna faktorer som påverkar sällanköpsvaruhadel i
Nybro. Vi tolkar hur dessa faktorer leder till företagens framgång eller misslyckande samt
diskuterar möjliga steg för att handeln i Nybro ska kunna överleva.

Arvidsson & Harrisen
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1.5 Uppsatsens disposition
Vi anser att det är viktigt för vår uppsats att bygga dispositionen både som modell och text för
att det finns många olika aspekter, perspektiv och teorier som ska kombineras i uppsatsen. För
att få en överblick över uppsatsens struktur har vi konstruerat nedanstående modell.
Inledning

Metod

Småföretag

Omvärld

Nätverkande

Kund

Nätverkande

Bransch

Kommuner

Imaginära
organisationer

Företag

Diskussion

Slutsatser
Figur 1: Disposition
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Inledning
I kapitlet beskriver vi hur uppsatsens ämne Småföretag i Nybro har uppkommit samt
presenterar de bakomliggande idéer kring handeln i Nybro. Vidare definierar vi uppsatsens
syfte och problemformulering. Avslutningsvis tar vi upp några begrepp som är viktiga för
förståelse av arbetet.
Metod
Kapitlet beskriver de tillvägagångssätt och verktyg som vi använt oss av under tiden vi
arbetade med uppsatsen, dvs. från problemformulering tills vi skrev sista meningen.
Småföretag
I det här kapitlet presenterar vi fyra avsnitt: handel i Nybro över tid, bransch struktur, faktorer
bakom misslyckande och framgång samt kundperspektivet. Första avsnittet börjar vi brett och
beskriver konsumtionsmönster, befolkningstillväxt och socioekonomiska faktorer som
påverkar handeln i Nybro. I nästa avsnitt börjar vi smala av ämnet och beskriver bransch
strukturen. I det sista avsnittet som behandlar företagsperspektivet går vi in på företagsnivå
och beskriver de interna faktorerna som påverkar utveckling i företaget. I det fjärde och sista
avsnittet behandlar vi företagen från kundernas perspektiv. I kapitlet presenteras den
referensram som är aktuellt för vårt problem, det insamlade materialet samt våra egna
reflektioner. Vi anser att denna kombination av referensram, empiri och egna reflektioner kan
skapa bättre överskådlighet och underlätta förståelse för rapportens innehåll.
Nätverkande
I det här kapitlet kommer teorierna om olika nätverk att kombineras med respondenternas svar
om sina nuvarande och önskade nätverk. Vi kommer även att presentera en nätverksform
kallad imaginär organisation som i diskussionskapitlet kommer att kopplas samman med alla
kapitlen i uppsatsen. Här tar vi även upp kommunen som är en del av det nuvarande
nätverket.
Diskussion
Här fördjupar vi våra analyser och presenterar några egna idéer om hur handeln i Nybro kan
förändras och olika vägar de kan gå.
Slutsats
Här presenterar vi i punktform de viktigaste punkterna vi har kommit fram till i vår rapport så
att läsaren snabbt och övergripligt kan se resultatet av våra studier.
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1.6 Viktiga begrepp6
Stad kommer att användas synonymt med begreppet tätort. Stadsbegreppet upphörde att gälla
1971 och ersattes med tätort.
Småstad ersätter ordet tätort med invånarantal mellan 10 000 till 19 999.
Centralort används som en alternativ benämning på tätort, framförallt när det ska
understrykas platsens betydelse för omlandets försörjning i servicehänseende. När det gäller
de stora svenska kommunblocken talas det ofta om centralorten i respektive kommun. (NE, 7)
Nybro och Kalmar är centralorter för respektive kommuner. Samtidigt som Kalmar är
centralort för hela Kalmarlän. För att inte förväxla detta kommer vi att kalla Kalmar för
residensstad.
Småföretag används för företag med färre än 10 anställda, så kallade mikroföretag, samt
företag som drivs som näringsverksamhet utan anställda, så kallade soloföretag.
Sällanköpshandel: innebär varor som inte klassas som dagligvaror. I sällanköpshandel möts
inte konsumenten och säljande företag dagligen. Sällanköpsvaror fyller inte konsumenternas
dagliga behov. Exempel på sällanköpsvaror är kläder, inredning och elektronik.
Externhandel betyder att externa köpcenter eller handelscenter uppstår utanför stadskärna.

1.7 Övrig information
I vårt arbete väljer vi att inte betona olika politiska åsikter i de delarna av uppsatsen som
handlar om Nybro kommun samt resten av arbetet. Detta kan i praktiken vara svårt eftersom
alla människor, inklusive författarna till uppsatsen, har politiska åsikter. Vi kommer däremot
att ta upp generella tankar om kommunen och deras arbete och förändringar som intervju
objekten har tagit upp. Ksenia Harrisen är politisk aktiv men detta påverkar inte uppsatsen
eller intervjuerna. Intervjuobjekten är inte medvetna om hennes eller någon av författarnas
åsikt inom politiken. uppsatsen är ”känd” i Nybro och vi har inte lagt någon vikt vid politik i
uppsatsen.

6

Utvecklas mer i Bilaga 1
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2

METOD

I följande kapitel kommer vi att redogöra för de metoder som vi använt oss av vad det gäller
forskningsansats och vetenskaplig grundsyn. Vi har valt att framställa det tillvägagångssättet
som vi använt oss av för att genomföra intervjuer samt grundläggande krav på denna typ av
undersökningar. Vi avslutar med kritisk källgranskning.

2.1 Vetenskaplig grundsyn och ansats
Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen
(Fejes och Thornberg, 2009). Den är positivismens raka motsats. I det positivistiska synsättet
försöker forskaren skilja teori ifrån verklighet och där är det viktigt att beskriva ett
orsakssamband. Forskaren ska ha en förhållningsätt av yttre relation till forskningsprojektet,
forskaren ska kunna bytas ut och resultatet blir ändå detsamma. Detta förhållningssätt
återfinns i samröre med den kvantitativa metoden som vi inte har tillämpat i den här
uppsatsen. (Patel & Davidson, 2003) Vi ansåg att det positivistiska synsättet inte var
tillämpligt för vår uppsats på grund av att vi inte kunde hålla den strikta formen som
positivismen kräver. Vi var tvungna att gå in med öppna ögon och samlade in empiri för att
kunna begränsa arbetet och hitta de väsentliga forskningsfrågorna.
Hermeneutiken betyder tolkningsvetenskap och är alltså en vetenskaplig riktning där
författaren studerar, tolkar och försöker att förstå det grundbetingat med verkligheten (Patel &
Davidsson, 2003). Detta förhållningssätt är ofta sammankopplat med den kvalitativa
förståelse- och tolkningssystem som vi har använt oss av i denna uppsats, med en öppen
forskarroll ”subjektiv” och engagerad (ibid.). I ett hermeneutiskt synsätt försöker forskaren
att tolka människors beteende genom att granska deras handlingar. (Andersen, 2008). För att
vi skulle kunna bedriva en undersökning i det valda området Nybro var vi tvungna att
använda oss av tolkning och beskrivning av den verklighet vi såg och tolka människors
beteende i verkligheten. Människorna i det här fallet kan vara allt från butiksbiträde, chefer,
kunder och hela vägen till kommunfullmäktige. Uppsatsen har baserats på det hermeneutiska
synsättet och det har även speglats i referensramen samt empirin.
Till skillnad ifrån positivismen så är inte hermeneutiskt synsätt engagerad i att förklara
företeelser utan är istället intresserad av att förstå människor och vår egen livssituation, som
har speglat vår uppsats. Det gjordes genom att tolka hur människors liv och tillvaro kom till
uttryck i tal och skrivelser (det skrivna språket), handlingar och livsyttringar.
(Patel & Davidson, 2003) En hermeneutisk syn närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen
förståelse och försöker att se helheten i forskningsproblemet. (ibid.) Detta är en grundpelare
som vår uppsats byggdes på eftersom vi baserade vårt arbete till stor del på intervjuer och
därmed människans subjektiva uppfattning av verkligheten.
Hermeneutik är förståelse av människors beteende och empatisk insikt av människors
handlingar än de krafter som påverkar handlingen i sig (Bryman & Bell, 2005).
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2.1.1

Forskningsstrategi

Vid val av forskningsstrategi kan forskaren skilja mellan olika angreppssätt. Den valda
strategin är vägledande för hela uppsatsen. De tre arbetssätten ger forskaren olika möjligheter
att relatera teori och empiri och är induktion, deduktion och en abduktion. Några forskare
anser att abduktion är endast en kombination av induktion och deduktion, vilket innebär att
forskaren ofta börjar arbeta induktivt med ett enskilt fall för att sedan arbeta deduktivt för att
pröva om den ställda hypotesen eller teorin kan överföras på andra fall. (Patel & Davidson,
2003). Abduktion ska dock inte behandlas som endast en mix av induktion och deduktion utan
som angreppssätt med sina egna moment (Alvesson & Sköldberg, 2008). Väljer forskaren att
jobba induktivt kommer det ändå att finnas deduktiva inslag. (Bryman och Bell, 2008).
Den deduktiva strategin innebär att forskaren utgår ifrån existerande teorier för att härleda sin
hypotes. Denna hypotes kommer sedan appliceras på ett eller flera fall. Genom att utgå från
redan tillgängliga teorier antar forskaren att objektiviteten i forskningen styrks vid ett
deduktivt arbetssätt. (Patel & Davidson, 2003) Den deduktiva strategin kommer inte att
tillföra något nytt vad det gäller själva substansen. Forskaren härleder sin forskning genom
några generella utgångspunkter, som anses självklara. (Solberg & Solberg, 2008) Den här
strategin var inte användbar för vår uppsats för att vi inte hade en given befintlig teori för
ämnet och vi utgår från de empiriska slutsatserna.
Vid induktivt arbetssätt samlar forskaren empiri först för att sedan forma en teori. Det kan
dock finnas en viss risk att det blir svårt att avgöra hur generell teorin verkligen är. Materialet
som teorin baseras på utgår ifrån en specifik situation som kanske inte går att överföras till
andra liknade situationer. (Patel & Davidsson, 2003). Vi bedömde att för vårt arbete är det
inte viktigt att generalisera forskningen till den universella nivån. Framtida undersökningar
kan innehålla undantag till tidigare iakttagelser och därför är induktivt arbetssätt aldrig logiskt
bindande. (Solberg & Solberg, 2008).
Vi har arbetat med den induktiva strategin eftersom den var mest logisk för vårt ämne, och
den går från empirin till teorin men har ändå några inslag av ett deduktivt arbetssätt som
nämnt ovan. Vi ville undersöka problemet ifrån existerande förhållanden och inte befintlig
forskning, detta sätt gjorde att arbetet var skräddarsyd åt Nybro och Nybros detaljhandel. Vad
som var problemet kunde studeras bäst vid insamling av empiri för att sedan kunna
sammanställa en modell till eventuell lösning. Vår ansats till problemet var brett och för att
upptäcka vad problemet härstammar ifrån utgick vi ifrån empiri.
2.1.2

Forskningsdesign (undersökningsdesign)

Det förekommer tre olika designformer: deskriptiva, hypotesprövande och explorativa. En
beskrivande undersökning kallas för deskriptiv och påverkas av de befintliga modeller och
teorier inom området. Deskriptiva undersökningarna kan vara förhållanden som har
förekommit tidigare (dåtid) eller beskrivningar av förhållanden som existerar nu (nutid). Inom
det deskriptiva begränsar sig forskaren till ett bestämt område och går in mer snävt än inom
explorativa, genom att definiera några aspekter av de fenomen forskaren är intresserad av.
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Dessa aspekter kommer sedan att beskrivas utförligt och detaljerat. Forskaren kan välja att
beskriva varje aspekt för sig eller sambandet dem emellan. (Patel & Davidson, 2003)
Inom problemområden som är mer omfattande kunskapsmässigt och teorierna är mer
utvecklade, kan undersökningsmetoden bli hypotesprövande. Denna undersökningsmetod
utgår från att det finns tillräckligt med kunskap för att göra en teori och härleda förhållanden
till verkligheten. Det kan förekomma mer än en undersökningsdesign i en undersökning
(ibid.)
Explorativ undersökning innebär att om det finns luckor i en undersökning så använder
forskaren detta undersökningsätt för att fylla dem. Det främsta ändamålet med denna
undersökningstyp är att samla in så mycket kunskap som möjligt inom det givna
problemområdet. Dessa kunskaper kommer att ligga till grund för vidare forskning,
idérikedom och kreativitet. (Patel & Davidson, 2003) Vi har använt oss av en explorativ
undersökningsdesign eftersom vi byggde vår uppsats på omfattande informationssamling
inom det valda problemområdet och sedan baserade vi våra slutsatser på denna information.
2.1.3

Forskningsmetod

Det finns två huvudformer av metoder som skiljer sig åt i tillvägagångssätt, dessa är kvalitativ
och kvantitativ metod. Vi har arbetat utifrån den kvalitativa metoden i denna uppsats eftersom
den utgår ifrån olika typer av datainsamlingar som kan leda till en djupare förståelse av det
problemkomplex vi studerade. Vi har endast ägnat oss åt lite statistik och inga matematiska
formler i vår uppsats vilket den kvantitativa teorin förespråkar. Kunskapssyftet är
grundläggande förstående och inte förklarande. (Andersen, 2008) Vi har försökt förstå och
analysera problemet och inte förklara det med en matematisk formel. En kvalitativ metod
utgår ifrån forskningsobjektets perspektiv och inte ifrån forskarens som i den kvantitativa.
(Alvesson & Sköldberg, 2008) Vi ansåg att detta ska ligga till grund för vår uppsats. Vi
studerade problemet i dess ”naturliga” omgivning och genom det försökte vi förstå eller tolka
företeelserna som förekom. (Alvesson & Sköldberg, 2008) Den kvalitativa studien är starkt
förankrad med induktivt arbetssätt och ordens makt än siffror. (Bryman & Bell, 2005) Vi har
inte ägnat oss åt kvantitativ metod eftersom den utgår ifrån statistik, matematik och
aritmetiska formler. Denna metod har klara riktlinjer för hur en undersökning ska genomföras
och tillämpas (Andersen, 2008). Vi ansåg att denna tillämpning inte är användbar för vår typ
av problem.
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2.2 Tillvägagångssätt
Vår uppsats arbete har börjat med en massiv empiri insamlingsarbete för att sedan försöka
hitta teorier som behandlade ämnet. Efter att ha ändrat och bytt ut dessa teorier mot nyare och
intressantare, fick uppsatsen sin form. Vi valde att börja vår empiri insamling med att göra en
pilotintervju. Detta innebär att vi inte gjorde en vanlig intervju med ett vist antal frågor som vi
söker svar på utan vi ville få en bild av problemet och vilka aspekter det fanns. Detta första
möte gjordes med representant från Nybroföretagsgrupp, projektetledaren för Nybro Handel
Inge Ivarsson. Under intervjun fick vi en generell uppfattning om hur situationen i Nybro
samt hur Nybro Handel ser ut. Detta gav oss möjligheten att göra vissa avgränsningar och få
riktlinjer i till uppsatsen. Vi fortsatte med att intervjua små handelsföretag i Nybro. Inför varje
intervju samlade vi information om företaget på internet. Detta gjordes för att få en
grundkunskap om företaget samt för att se hur kunder kan ta del av det:





Har de en hemsida,
vilken placering på förmedlingssidan Google,
övrig information än namn och telefonnummer,
om det var lätt att hitta till företaget och dess information

Efter att insamlingen av intervjuer med småföretag i Nybro var avklarat. Ansåg vi att det var
nödvändigt med uppföljning av Nybro Handel. Vi ville också få med kommunens perspektiv
och därför intervjuade vi en representant på Nybro kommun. Där fick vi del av kommunfakta
och en rapport om Nybro. Denna rapport innehöll en gamal enkätundersökning i Nybro. Vi
beslutade därför att genomföra en ny enkätundersökning för dagsläget. Senare fann vi en
undersökning till som var gjord i Nybro. Båda dessa och de nya resultaten av enkäterna har vi
valt att presenterar i uppsatsen.
Vi har även letat efter en del information på olika hemsidor som berör Nybro: Nybrokommun,
SCB och Nybroföretagsgrupp, med varierande resultat.
Vi använder oss av litteratur inom företagsekonomi samt tidigare forskning. Dispositionen är
en viktig del av vårt arbete eftersom vi strävar efter att sammankoppla alla delarna i
uppsatsen. Läsaren ska kunna ledas genom arbetet och förstå bakomliggande mönster som
våra slutsatser vilar på.

2.2.1

Primär- och sekundärdata

Begreppen primär- och sekundärkällor används för att klassificera information. De primära
källorna är ögonvittnes skildringar och förstahandsrapportering. Sekundära är all annan
information (Patel & Davidson, 2003) Den primära datainsamlingen består av intervjuer med
småföretag i Nybro, Nybro Handel, Nybro kommunoch enkätundersökningen. De sekundära
är all litteratur vi använder samt rapporter och statistik från Handel Utredningsinstitut (HUI),
Handels Utvecklingsråd (HUR) och material som Nybro Handel har bistått med. För att vara
säkra på att de sekundära källorna stämmer kommer vi i möjligaste mån att använda nyare
litteratur men om detta inte är möjligt kommer vi endast att använda fakta som kan styrkas
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genom andra källor, förekommande ofta i ämnets sammanhang. Vi försöker bedöma hur
tillförlitlig en källa är genom att använda sunt förnuft.
Undersökning
Det finns en undersökningsmetod som kallas för servey. I en servey ställer forskaren en rad av
samma frågor till olika personer. Survey kan vara en intervju eller enkät. (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2008). Vi använder oss av båda typer i vår uppsats.
2.2.2

En intervju kan genomföras personligen eller via telefon och kännetecknas av synkronisering
då frågor och svar sker samtidigt. Detta skapar utrymme för flexibilitet då svaren kan
förklaras om något är otydligt. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008) Vid intervju finns det
möjlighet för bredare informationssökning. Vi börjar informationssamlingen med en
pilotintervju. Pilotintervju innebär att forskaren gör en undersökning som motsvara den
egentliga undersökningen men i liten skala. Det underlättar för forskaren att kunna arbeta med
en mindre grupp människor om undersökningen i helhet är väldigt stor i sin omfattning. (Patel
& Davidsson, 2003) Vi gör en inledande intervju med Inge Ivarsson som är projektledare för
Nybro Handel. Genom den pilotintervjun finner vi delar till att fastställa ett problem och
använder dessa för att specificeras och detaljera frågorna som vi använder till intervjuer med
andra respondenter.
För att genomföra intervjuer ska den undersökta populationen avgränsas (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2008). Pilotundersökningen ger oss denna möjlighet och vi inriktar oss på
små butiker inom kläd- och skobranschen, representanter från Nybro Handel och
Nybrokommun. Vi använde oss även av en intervjuplan. Det finns olika struktureringsgrader
som ligger till grund för intervjuer. En av dessa är halvstrukturerade intervju vilket innebär att
forskaren ställer både öppna och bundna frågor. Vid öppna frågor får respondenten själv tänka
och formulera sina svar medans de bundna är av mer faktakaraktär (Lantz, 2007). Vi anser att
halvstrukturerade intervjuer är mest användbara för vårt arbete.
Intervjuerna äger rum i respektive företags lokaler. Valet av plats för intervjuer är mer av en
praktisk natur för företagen, då många av respondenterna arbetar heltid i butiken. En aspekt
som tas med i intervjusammanhang är att en intervju person ska känna sig trygg och vi anser
att det gör de när de är i en miljö där de känner sig trygga i, som sin butik. (Lantz, 2007) Vi
anser att det är viktigt att se butikens läge och utformning och för att kunna avgöra eventuella
brister. Vid intervjuerna informerar vi våra respondenter om vad syfte med intervjun och hela
vår uppsats är.
Kännetecken för en bra intervju är en tillförlitlig data samt giltiga slutsatser som kan användas
av andra (Lantz, 2007) Vi försöker att höja intervjuns värde genom välgenomtänkta
förberedelser och intervjuplanering, samt genom att undvika ledande frågor.
Den andra typen av survey är enkät som skiljer sig från intervju genom att vara
standardiserad. Vid enkät kan tidpunkten för fråga och svar skilja sig åt.
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008) Vi använder oss av denna typ av undersökning för att
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utreda vad Nybro handelns potentiella kunder anser att problemet är och för att se om det
finns ett problem överhuvudtaget.
När vi gjorde enkätundersökningen använde vi oss av enkätfrågor från en gammal
undersökning från 1998 av Pär Eriksson som belyste detaljhandeln i Nybro. Detta med
anledning av att undersöka om konsumenternas attityd har förändrats till handeln i Nybro
under dessa tolv år. Samt att kartlägga vilka punkter som förändringen har skett i
konsumenternas beteende.
Andersson (1994) skriver att det skiljer sig mellan objektiv- och subjektiv information.
Objektiv information beskriver hur situationen verkligen är, så beskriver den subjektiva
informationen hur de upplever situationen. Vid enkäter och intervjuer brukar det vara den
subjektiva informationen som är av intresse. Forskaren vill veta respondentens personliga
åsikter samt hur denna upplever situationen. (Ibid.) Vid genomförandet av intervjuerna
presenterad vi några förslag för att tareda på deras gensvar. En av respondenterna besvarade
från om hemsida med att det var för kostsamt, vi gav förslaget att facebook.com var ett gratis
alternativ men kunde vara tidsödande. Vid ytterliggare en intervju gav vi ett förslag till att
samla in e-post adresser till kunder genom att ha en lapp vid kassan. Vi uppföljning av dessa
butiker har båda sakerna genomförts.

2.2.3

Företagspresentation

Nedan kommer följande intervju personer med deras butiker. Vi har även numrerat dem för
att sedan kunna visa deras placering på karta över centrum som följer nedan.

1. Grattes är en klädbutik för
modeinriktade män och kvinnor
över 30 år. Butiken ligger på torget i
Nybro Centrum och har funnits där i
över 70 år. Det finns två ägare i 40års ålder (43 och 46 år gamla) och 6
anställda i åldrarna från 32 upp till
60. Deras hemsida ligger på:
www.grattes.se. Niklas Gratte, 43
en av ägarna till
butiken
intervjuades.
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2.
ManWo Shoes är en skobutik som
inriktar sig på vardagsskor och klassiskt mode för
kvinnor över 30 år. Butiken ligger på torget i Nybro
centrum och är 4,5 år gammal. Den ägs av 57 åriga
Anna Larsen som är den enda som jobbar i butiken.
Företaget finns på Facebook. Anna Larsen var den som
medverkade på intervjun.

3. Studio 100 t&p är en inredningsbutik där
även kläder, tyg och skor säljs. Den är
mest riktad mot kvinnan över 30 år.
Ligger på Storgatan utanför centrum.
Butiken har funnits i 4,5 år. Sofie
Engdahl, 42 är ägaren till butiken och
arbetar själv där. Butiken finns på
Facebook. Intervju gjordes med Sofie
Engdahl.

4. Newbridge Kids är en barnklädesbutik för barn upp till sex-sju år. Butiken ligger i
centrum på bottenplan under Willy:s7. Butiken ägs av Dustica Ristic', 42 och öppnades
för 4 år sedan. Vi intervjuade Dustica Ristic' för denna uppsats.

5.
Nybro Kommissionsaffär AB är en
klädesaffär som har funnits i Nybro i över 90 år och
inriktar sig mest på fritids- och arbetskläder. Den ägs av
tre personer alla tre är i ålder mellan 57 och 60 och
arbetar i butiken. Butiken ligger på Storgatan i centrum.
Magnus Andersson, 59 intervjuades för detta arbete.

7

Matvarubutik i centrala Nybro
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6. UP TO 12 är en barnklädesbutik för
barn upp till 12. Butiken är sex år
gammal och ägs av Benny Johannesson,
56 och Karin Johannesson, 43. Butiken
ligger i köpcentrumet Tranan vid
Glasrondellen. Butiken finns som
webbshop på: www.upto12.se. Båda
ägarna medverkade vid intervjun.

7.
Magazine Lou är en klädesbutik för
kvinnor över 30 år. Den har funnits i över 20 år och
ägs av Catharina Stutterheim, 69. Det finns en
anställd som är i 30-års åldern. Butiken ligger på
Storgatan strax utanför torgområdet. Information om
butikens sortiment finns på: www.magazinelou.se.
Stutterheim medverkade själv vid intervjun.

8. Butik Julia är en underklädes- och klädesbutik för
kvinnor över 30 år. Butiken öppnades för tio år sedan
och ägs av Ann-Sofie Västerlund, 48. Idag finns det en
anställd till. Butiken ligger på Storgatan i centrum. Vi
intervjuade Västerlund för vårt arbete.
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Nedan följer en karta över butikernas placering i Nybro:
Bild 2: Butikernas placering

Förutom företag har vi intervjuat följande personer:
Inge Ivarsson, 60 är projektledare för Nybro Handel och den ingår i Nybroföretagsgruppen.
Det är en tjänst på 20 timmar i månad. Han har uppdrag att utveckla Nybro Handel
tillsammans med handlarna, fastighetsägarna och kommunen. Inge Ivarsson är också ägare av
en klädesbutik i Nybro centrum, The Salty Dog.
Jonas Algotsson, 47 är vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun.
Genom uppdrag från kommunfullmäktige jobbar han med Handelsstrategi för Nybro kommun
samt Stadsmiljöprogram.

2.2.4

Fallstudier

Vi har valt fallstudie som undersökningsstrategi när vi ska beskriva problematiken kring
handel i Nybro. Kännetecknande för en fallstudie är att forskaren inriktar sig på ett
undersökningsobjekt för att studera fenomenet mer detaljerat (Denscombe, 2009). Alltså är en
fallstudie en mindre begränsad grupp, som en individ, organisation eller en situation. Det kan
även vara att forskaren väljer att studera två ”fall” som två organisationer eller dylikt.
(Patel & Davidson, 2003) Forskaren kan undersöka de sociala relationer och processer som
finns kring undersökningsobjektet på ett större djup och på så sätt upptäcka hur de påverkar
varandra. Vid fallstudier betonar forskaren det detaljerade arbetet kring dessa två faktorer
snarare än resultatet av dem. (Denscombe, 2009) Helhetsperspektivet är det viktiga i en
fallstudie och dessutom att forskaren försöker få en så täckande information som möjlig om
fallet (Patel & Davidson, 2003).
Det som är värdefullt med en fallstudie är att den försöker ta reda på varför visa resultat
uppstår istället för att bara ta reda på vilka resultat dessa är (Denscombe, 2009). Fallstudier
undersöker oftast fenomen som kommer att existera efter att den är avklarad och inte som
forskning i laboratorium som försvinner när forskningen försvinner. Fallstudien tillåter
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forskaren att i undersökningen använda sig av olika forskningsmetoder och använda sig av
flera olika sorters data respektive källor. För forskaren blir det därför viktigt att redogöra och
ha en klar bild över fallets gränser. Forskaren väljer inte undersökningsobjekt slumpmässig
utan denna väljs på grund utav de utmärkande egenskaper objektet har. Nackdelen med
fallstudien är att det är svårt att generalisera resultaten, då forskaren endast undersöker ett fall.
Är fallet representativt eller speglar resultaten bara detta unika fall med dess omständigheter?
(Denscombe, 2009) Vid genomförandet av en fallstudie kan det komma att uppstå en
generaliseringsproblematik eftersom de kan bli osäkert på hur generell studien blir. Det finns
de forskare som menar att fallstudier och kvalitativforskning är synonyma uttryck på grund av
dess svårighet att generalisera i specifika fall. (ibid.)
Vi använde oss av en fallstudie av Nybro för att ta upp problematiken i deras
sällanköpshandel.

2.3 Källkritik
Vi kommer att göra ett flertal intervjuer i vårt arbete och det kan göra att utgången eller
resultatet av vår uppsats kan påverkas av egna uppfattningar och åsikter som inte hör hemma i
undersökningen. Dessutom kan det förekomma tillfällen där forskaren påverkar
intervjuobjektets svar och inriktning på samtalet. För att säkerställa att detta inte sker kan
delar av intervjun göras om för att säkerställa att svaret blir densamma och att intervju
objektet inte har varit för påverkad av forskaren.
Vi kommer även att använda oss av en del elektroniskt material som SCB och kommunens
hemsida osv. Problematiken med elektroniskt material är att det inte går att säkerställa
kvaliten på källan. Vi antar att de elektroniskt material vi använder oss av är pålitliga genom
att vi noga granskar innebörden av texten och jämför med annan sorts litteratur.
Litteraturen vi använder oss av har ett spritt spektrum och årtal, men vi kommer att med
kritiska ögon bara använda oss av tillförlitliga källor som vi anser nödvändiga och pålitliga.
All skriven litteratur har en författare bakom sig som kan komma att påverka olika faktorer i
boken som åsikter, kultur och så vidare. Därför är det extra viktigt att kunna granska detta
kritiskt. Äldre litteratur har nackdelen av att kunna vara oaktuell speciellt inom lagen och
kommuners regler. Därför kommer vi i möjligaste mån att använda oss av källor som kommer
ifrån sekelskiftet och granska gammal litteratur med kritiska ögon och sunt förnuft. Vi har
även använt oss av en bok som behandlar uppsatsens utformning: Att skriva en bra uppsats av
Rienecker, L och Jørgensen, P (2008).
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3

SMÅFÖRETAG

I det här kapitlet diskuterar vi småföretagsproblematiken. Vi inleder med en diskussion
kring handelns utveckling i Nybro över tid. Fortsättningsvis beskriver vi branschstruktur för
handel och de faktorer som driver småföretags utveckling och kan vara avgörande för
företagets framtid.

3.1 Handel i Nybro över tiden
Detaljhandel har förändrats genom åren. Många småföretag inom detaljhandel har blivit
utkonkurrerade av stora varuhus. Tillväxten inom detaljhandel har blivit starkt geografisk
koncentrerad till vissa kommuner. Dessa tillväxtkommuner är oftast regioncentra eller så
kallade residensstäder och attraherar till sig kunder från angränsande kommuner. Idag åker
kunder till residensstäder för att få en upplevelse genom att kombineras med en utflykt.
Konsumenten får uppleva allt från ljud och dofter i butikerna till modevisningar och olika
evenemang. Detta har lett till att detaljhandel har koncentrerats i kommuner med stor befintlig
befolkning eller med stark befolkningstillväxt. (Rosén & Rämme 2009) Vi anser att denna
utveckling visas tydligt i Nybro därför att stora köpcentra i Kalmar påverkar handeln i Nybro
anmärkningsvärt.
Vi har tagit del av några utredningar som genomfördes i Nybro med tio års mellanrum. Vi
anser att dessa kan förtydliga de trender som kännetecknar utveckling av Nybro handel över
tiden. Den första utredningen gjordes 1988 på beställning av Nybro kommun. Den blev ett
beslutsunderlag för etableringen av köpcentret Trana utanför stadskärnan vid Glasrondellen. I
utredningen kom författaren fram till att:
Total marknad för Nybro centrum uppskattades till 34 000 personer.
Nettoutflödet för handel med kläder var negativ. 30 Mkr förlorades från kommunen.
Huvudkonkurrent var fackhandel i Kalmar samt Obs och Maxi.
Var tredje invånare besökte Kalmar minst en gång per månad. (Jansson, 1988).
Denna utredning visar att redan för 20 år sedan fanns det handel utanför kommungränser.
Detta ledde till att Nybro handel förlorade miljoner på att inte kunna erbjuda samma variation
och prisnivå som Kalmar gjorde. (ibid.) Den andra utredningen som gjordes 1998 kunde
bekräfta dessa slutsatser (Eriksson, 1998). Vi sammanfattar deras slutledningar i följande
avsnitt samt lägger till dagens data för att se hur utvecklingen har skett fram till idag. Det har
gått 12 år sedan den sista undersökningen och detta gör att vi kan följa data med cirka tio års
mellanrum. Data i själva undersökningarna varierar i årtal.
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3.1.1 Befolkningsutveckling
Det finns en tydlig nationell samt internationell trend som pekar på att befolkningen flyttar
från mindre städer till större städer. (Eriksson, 1998) Denna utveckling kan följas i Nybro
kommun samt i Kalmar kommun. I tabellen visas antal personer som bor i respektive
kommun under respektive år:
Tabell 1: Befolkningsutveckling

1988
0881 Nybro
0880 Kalmar

20706
55023

1998
20231
58955

19881998
-2%
7%

2009
19567
62041

19982009
-3%
5%

1988-2009
-6%
11%

Källa: Egen tabell enligt SCB: s statistik, Eriksson, 1998 och Jansson, 1988.

Vi kan utläsa från tabellen att befolkningstillväxt i Kalmar är positiv. Den utvecklas med 11
procent över en 21 års period. Tillväxttakt minskar med två procent mellan åren 1998 och
2009 men tillväxten är fortfarande stark. Befolkningstillväxt i Nybro tappar mellan två till tre
procent under varje tio års period. Sammanlagd försvinner det cirka sex procent av
befolkningen från Nybro under åren 1988 och 2009. Detta stödjer vårt tidigare resonemang
kring att Kalmar är en residensstad och lockar till sig befolkning från kringliggande
kommuner som i vårt fall handlar om Nybro.

3.1.2 Socioekonomisk data
Detaljhandel är inte isolerad från omvärlden och är beroende av socioekonomisk struktur i
området. Den globala trenden visar att gamla industriella centra har en tendens av att falla
tillbaka samtidigt som tidigare obetydliga och perifera kunskapsorter växer som nya
”kunskapscentra”. I Nybro finns det en lång tradition av tillverkningsindustrier som under
lång tid har varit den dominerande branschen (Eriksson, 1998). I tabellen visas den andelen
sysselsatta som arbetar inom tillverkningsbranschen samt handel i Nybro och Kalmar:
Tabell 2: Antal sysselsatta i tillverkningsbranschen och handel i Kalmar och Nybro åren 1985, 1996, 2008.

Tillverkning
Nybro
Kalmar

1985
38,9%

1996
40,7%

2008
32,9%
8,3%

Handel
Nybro
Kalmar

2008
8,4%
13,7%

Källa: Egen tabell enligt SCB:s statistik, Eriksson, 1998 och Jansson, 1988.

Engligt den presenterade datan kan vi konstatera att Nybro fortfarande är stark beroende av
sina tunga industrier. Utvecklingen fram till 1996 visar på ökat antal sysselsatta inom
branschen. Under 2000-talet kommer det en stor våg av varsel på de stora industriföretagen
Bräntorp och Kährs som minskar något antalet sysselsatta inom industrin. Trots detta kan
Nybro fortfarande räknas som en industriell centra. Kalmar har alltid varit ett handelscentrum.
Vi saknar data för Kalmar som visar anställningar inom handeln och tillverkningsindustrier
över tiden men kan konstatera att i jämförelse med Nybro är det bara åtta procent av alla
anställda som jobbar inom industrier samtidigt som knappa 14 procent jobbar inom handel.
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3.1.3 Konsumtionsmönster
Vi har diskuterat tidigare att externhandeln ökar både internationellt och nationellt. I USA
ligger andelen av extern handel på cirka 60 % av den totala handeln. (Eriksson, 1998) Genom
att titta på konsumtionsunderlag kan det utläsas hur stor marknaden i kommunen är. Köpkraft
eller konsumtionsunderlag är den förväntade omsättningen i kommunen. Den kan räknas fram
genom att multiplicera rikets genomsnittliga konsumtion per capita med antal invånare i
kommunen. (ibid.) I tabellen nedan presenterar vi konsumtionsunderlag för Nybro kommun
fördelad på varuslag det vill säga, sällanköpsvaror och dagliga varor. Alla priser är i svenska
kronor och är fasta med 2008 som basår:
Tabell 3: Konsumtionsunderlag i Nybro kommun 1993, 1998, 2008. Fasta priser (2008=100).

Dagligvaror
Sällanköpvaror

19938
442 144 388
339 033 286

1998
426 408 380
371 946 958

2008
498 331 964
699 483 043

Källa: Egen tabell baserad på SCB:s statistik, se bilaga 4

Konsumtionsunderlag är beroende av konjunkturen och därför ska jämförelsen över tiden
göras med försiktighet (ibid.) Vi konstaterar att det endast finns en marginell utveckling i
köpkraften för dagliga varor samtidigt som konsumtionsunderlag för sällanköpsvaror mer än
fördubblas under 15-års period. Om vi tar hänsyn till minskad befolkningstillväxt kan vi dra
en slutsats att det inte är antalet kunder som ligger till grund för ökad köpkraft utan
förändringen i kundernas konsumtionsmönster. Dagens kunder konsumerar mer än dubbelt av
sällanköpsvaror jämfört med hur det var för 15 år sedan.

3.1.4

Den verkliga omsättningen

Genom att titta på den faktiska omsättningen i kommunen kan det utläsas hur mycket det har
faktiskt handlats under en viss period. (Eriksson, 1998) I tabellen lägger vi fram den faktiska
omsättningen i Nybro kommun fördelat på sällanköps- och dagligvaruhandel. Alla priser är i
svenska kronor och är fasta med 2008 som basår:
Tabell 4: Detaljhandelns omsättning 1986, 1996 och 2008. Fasta priser (2008=100).

(Mkr)
1986
471
308

1996
409
287

2008
488
483

Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Källa: Egen tabell, enligt HUI:s statistik, Eriksson, 1998 och Jansson, 1988.

Vi kan slutleda att detaljhandelns faktiska omsättning minskar under åren 1986 och 1996 men
ökar väsentligt under perioden 1998-2008. Som vi har reflekterad tidigare och kommit fram
till beror detta inte på ökad befolkningstillväxt utan på ökad konsumtion hos befolkning.
8

Det saknas data för åren innan 1993 hos SCB därför använder vi oss av 1993 som utgångspunkt.
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3.1.5

Lokala konsumtionsströmmar

Konsumtionsströmmarna kan tas fram genom att jämföra kommunens köpkraft med den
verkliga omsättningen. Tabellen nedan visar konsumtionsströmmar i Nybro kommun. Alla
priser är i svenska kronor och är fasta med 2008 som basår:
Tabell 5: Konsumtionsströmmar i Nybro kommun, fasta priser (2008=100).

(Mkr)
Dagligvaror
Omsättning
Konsumtionsunderlag
Skillnad

1998

2008

409
426
-17

488
498
-10

Sällanköpsvaror
Omsättning
Konsumtionsunderlag
Skillnad

1998
287
372
-85

2008
483
699
-216

Källa: Egen tabell, enligt HUI:s statistik, Eriksson, 1998 och Jansson, 1988

Enligt tabellen tappade Nybro drygt 100 miljoner kronor till andra köpställen och mest inom
sällanköpsvaruhandel. Eriksson skrev i sin rapport att jämförelsen över tiden visade att gapet
ökade med 30 miljoner kronor över perioden mellan 1988 och 1998. (Eriksson, 1998) Vi kan
se att 2008 förlorades det drygt 200 miljoner kronor till handelsplatser utanför
kommungränser och gapet ökade med 100 miljoner kronor. Vi konstatera att även om våra
beräkningar inte är exakta finns det en tydlig trend att allt fler väljer att handla utanför
kommunen.
Inge Ivarsson (2010) säger att av det konsumtionsunderlaget som finns i Nybro kommun
förlorars årligen cirka 200 miljoner kronor till Kalmar och andra orter. Om alla som bor i
Nybro och Nybro kommun skulle handla i Nybro skulle det bland annat skapa 150 nya
heltidstjänster inom handeln.

3.1.6

Branschindex

Branschindex visar konsumtionsströmmarnas riktning (Eriksson, 1998). Index 100 innebär att
kommunen har en handel som motsvarar den egna köpkraften. Ett index på över 100 visar att
kommunen har ett inflöde av handel. Om index understiger 100 innebär det att
kommuninvånare föredrar att handla utanför kommungränser. (Utkast till Nybro strategi,
2010):

Tabell 6: Handelsindex. (Faktiskt omsättning i förhållande till köpkraften, %)

Dagligvaror

Sällanköpsvaror
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Nybro
Kalmar

1998
97
103

2008
98
112

1998
76
139

2008
69
172

Källa: Egen tabell enligt HUI och Eriksson, 1998

Enligt tabellen ovan kan vi konstatera att konsumtionsströmmar går i huvudsak mot Kalmar.
Kalmars befolkning samt befolkning från angränsade kommuner väljer att göra sina inköp
speciellt av sällanköpsvaror i Kalmar. Nybro förlorar sina konsumenter.
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3.2 Branschstruktur inom handel
Dagens småföretag9 befinner sig i en dynamisk miljö där ordspråket ”vinna eller försvinna”
blir aktuellt. Småföretagen måste anpassa sitt utbud efter ökande krav från kunder. (Olve &
Samuelson, 2008). Det kommer en ny generation av konsumenter uppvuxen i ett globalt
samhälle med stora möjligheter och val. (Parment, 2008) De är vana vid internet som erbjuder
ständig kommunikation och stort socialt nätverk. Detta medför att kunderna ställer större krav
på utbudet och prisnivå. (ibid.). Leverantörer och konkurrenter är några andra faktorer som
påverkar småföretagen. Det ställs stora krav på kontinuerliga analyser och uppföljningar av
verksamheten. Företagen förväntas att snabbt och effektivt kunna anpassa sig till nya
förutsättningar. (Olve & Samuelson, 2008). För att kunna följa med utvecklingen måste
företag svara på bland annat följande fråga: Hur ser branschstrukturen ut? (Anthony &
Govindarajan, 2007).
För att kunna överleva måste företaget rätta sig efter de förändringar som sker i branschen.
Många företagare se endast andra företag som sina konkurrenter men det finns andra krafter
som företagen måste vara medvetna om. Dessa är kunder, leverantörer, substitut, existerande
företag och nya etableringar. (Porter, 2008) Vi väljer att analysera branschstrukturen för
handeln i Nybro med hjälp av dessa fem konkurrenskrafter. Förståelse för dessa krafter och
det som orsakar dem visar varför några småföretag i Nybro överlever, misslyckas eller blir
framgångsrika. Det skapar även möjlighet för att förutse och påverka konkurrensen över tid.
(Porter, 2008)

3.2.1

Kunder

Kunderna anses ha stor inflytande på företagen i det moderna samhället. Det blir allt fler
konsumenter som gör medvetna val och förväntar sig viss kvalité, sortiment, service och
prisnivå. Media och internet påverkar kundernas beteende och styr deras
konsumtionsmönster. (Parment, 2008) Kunder är väl medvetna om sin makt över företagen
och kan därför spela olika konkurrenter mot varandra. Priskänsliga kunder har stor makt över
företagen. (Porter, 2008) Det är viktigt för en bransch att veta hur priskänsliga deras kunder
är. De flesta konsumenter blir känsliga för förändringar i priser om produkterna som de
handlar inte är differentierade eller dyra i förhållande till deras lön. Den största svårigheten
med kunder är att deras behov kan vara av immateriell karaktär och därför svåra att mäta och
bedöma. (Porter, 2008)

Johannesson (2010) anser att invånare i Nybro är otrogna shoppare, de spenderar pengar inte i
Nybro utan handlar någon annanstans. Hon tycker att det är mest föräldrarna från andra städer
som tycker mycket om barnkläderna i butiken. De anser att sortimentet är unikt och att
prisbilden är helt annorlunda än i storstäder. De som bor i Nybro tycker inte att det är något
speciellt. Johannesson (2010) anser att förut gick handel bra på lördagar men nu åker alla till
Kalmar. Kunderna ska också bli lite mer solidariska. Det finns sådana som åker till Kalmar
för att handla mat när det finns allt i Nybro i olika prisklasser. Engdahl (2010) säger att det
9

Se definitionen av småföretag i inledning s:12
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gäller att få nybroborna att stanna i stan och komma in i butiker. Hon vill att de ska försöka
handla i Nybro. ”De ska inte bara åka hem och säga att här finns det ingenting och sen har de
inte ens kollat”. Här finns det olika saker i sortimentet för olika priser så det finns något för
alla anser hon.
Johannesson (2010) tycker inte att alla kunder faller under kategorin ”otrogna shoppare”: det
finns några verkligt trogna kunder som hon är extra mån om och de bor oftast i närheten.
Johannesson (2010) har kundregister på mellan 400 och 500 e-post adresser. Andersson
(2010) tycker att han har många återkommande kunder. Det finns ingen statistik på det med
han känner igen folk och ”vad kan jag säga, vi har lite trogen kundkrets”. Gratte (2010) har
kunder som kommer ifrån Kalmar och Växjö. Det finns även de som kommer längre ifrån,
”Sedan är det Oskarshamn, det är inte så många då. 3-4 mil så är det hyfsat många och
regelbundet.” Niklas Gratte (2010) är mån om kunden och försöker anpassa sortimentet efter
dem. Ibland tar de själva kontakt med en stamkund och berättar att de har fått in en ny vara
som skulle passa denne.
Stutterheim (2010) vill inte göra sina kunder besvikna och därför har hon ett väldigt brett
sortiment av kläder för att kunna visa kunder att hon har många olika klädesplagg.
Västerlund (2010) förklarar att generationen ”mormor” blir yngre och har ändrat sin klädstil.
Allting ändras och kläderna som hon köpte för ett tag sedan köper hon inte mer. Hon måste
anpassa sig efter kundernas behov. Västerlund (2010) säger att hon får bara en chans för att
göra kunden nöjd och därför är det viktigt att vara väldigt mån om kunden. Får hon en
missnöjd kund så kan det bli snart många missnöjda kunder anser hon.
Karin Johannessons (2010) strategi är att ha ”bra kvalité till bra prislapp”. De vill inte vara en
dyr butik utan riktar sig till den ”breda massan”. Kunder ska kunna köpa bra varor ”utan att
bli ruinerade” anser hon. Johannesson (2010) är ingen lågprisbutik men är något billigare än
andra butiker. Johannesson har låga verksamhetskostnader. Tanken har varit från början att
kompensera små marginaler med stora volymer. Det är därför prisbilden ser ut som den gör.
När prisnivån är satt lågt från början är det svårt att gå upp anser hon. Då har man redan vänt
sig till en viss målgrupp. (Johanesson, 2010) Catharina Stutterheim (2010) har generellt en
högre prisklass på sina kläder men har ett varumärke som är lite billigare. ”Jag försöker att
plocka in lite billigare och inte bara dyrt. Det ska vara mixat.” Sofie Engdahl (2010) försöker
ha varor i olika prisklasser. Hon anser dock att det inte får bli för dyrt. Därför är hon noga
med att kontrollera sina varor både kvalié mässigt och prismässigt innan hon beställer. Hon
kontrollerar alltid vad försäljningspriset kommer att bli mot kunden för att kontrollera om det
är försäljningsbart eller ej. Hon anser att det inte finns en kundgrupp i Nybro för några högre
priser. Trots det anser hon att det är individuellt hur kunden anser vad som är dyrt, ”en del kan
ju tycka att en gardin för 500kr är för dyrt medan en annan tycker att det är billigt.”
(Engdahl, 2010) Anna Larsen (2010) anser att vissa ungdomssaker är billiga men hon
försöker att inte ha Skokällarens kvalité. Priserna är mest i medelklass. ”Kvalité till bra pris”
påpekar hon. Niklas Gratte (2010) påpekar själv på att de har valt att ”lägga upp snitt priset
lite grann”. De har varit en kedja tidigare med fler prisklasser men inte nu längre.
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3.2.2

Leverantörer

Leverantörer är en av de konkurrenskrafter som har stor betydelse för hur lönsam
verksamheten i småföretag kan bli. Småföretag har ofta liten förhandlingsmakt mot
leverantörerna. De stora leverantörerna kan höja priser, försämra kvalité på levererade
produkter och ändå ta ut samma pris eller ge mindre service. Ofta har de vissa kriterier som
företaget måste uppfylla innan de kan få sälja deras produkt. Leverantörer anses ha starkt
inflytande om deras vinster från försäljning till företag är relativt små eller om de säljer en
unik produkt. Om inte leverantörerna är stora eller etablerade på marknaden har företagen
större möjlighet att förhandla med dem. (Porter, 2008)
Andersson (2010) har upptill 75 leverantörer. Han är väldigt beroende av dem och måste följa
med om de höjer priset. ”Det måste man ju”. Han letar hela tiden efter nya leverantörer
samtidigt som han tycker att det är viktigt att behålla de gamla som han har bra relation till
och som ”har bra grejer till rätt pris”. Johannesson (2010) har fyra till fem stora leverantörer
på klädessida och lika många små. De försöker att använda sig mest av de stora. Johannessons
(2010) beroende av sina leverantörer är olika stor. Det finns inte så många leverantörer som
tillverkar kläder till barn mellan 7 och 12 år och därför bli hon sårbar när hon ska köpa till
precis den kategorin. Larsen (2010) har inte många leverantörer. Några är hon väldigt
beroende av och det vet de om. De är stora och säljer över hela världen. De bryr sig inte om
Larsens (2010) lilla butik lever eller inte. Fast hon köper mest från dem och lägger 150-200
tusen om året räcker det inte för att påverka leverantörer. Det är inte mycket för dem. De är
intresserade bara av att sälja. De skapar internkonkurrens. Larsen (2010) tycker att båda
leverantörer och butiker har ansvar över distributionen och ska se till att samma vara inte
finns i olika butiker. När hon ringer till sin leverantör och påpekar detta säger de bara att det
är fri konkurrens.
De leverantörerna Johannesson (2010) jobbar med är bra och tänker på att inte ha fler
återförsäljare på samma ort. De är solidariska i den frågan, de säljer hellre till en och det är
bra. Västerlund (2010) har dragit ner till tre leverantörer på klädsidan och behöll bara de som
hon har bra relation med. De säljer med hjärta och trycker inte på henne. Leverantörerna
känner butiken och hennes kundkrets. De kan ge råd om vad som ska passa eller inte passa i
Nybro och hos Västerlunds kunder. Hon tror att det är en fördel att hon själv jobbade som
återförsäljare en gång i tiden. Om hon säljer slut på något kan hon ringa till leverantören och
beställa kläder utan att titta på dem. Hon litar på att det leverantörerna rekommenderar ska
passa hennes kunder. Hon och hennes leverantörer har en policy om att Västerlund (2010) får
bara små partier av kläder. Hon har bara en sak av varje sort. ”det är för att alla inte ska gå i
samma kläder”. Hon litar på sina leverantörer och de litar på henne. Engdahl (2010) har en
bra relation med leverantörer. Hon kan byta plagg som inte går att sälja i Nybro mot något
annat som hennes kunder skulle tycka bättre om. Gratte (2010) har runt 50 leverantörer, men
då räknar han varumärken för det förekommer att det finns märken som ligger hos samma
leverantör. Gratte (2010) säger angående relationen till leverantörerna: ” Vi har väldigt tighta
relationer” och att det finns: ”de som inte tänker på oss i det minsta men det finns de som vi
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har handlat av i tio år. De är open minded.” Han anser det positivt. Året som gått anser han
har varit tufft för alla. Därför är det ännu viktigare att de kan kommunicera och arbeta ihop
”mycket tight”. Han påpekar att det är snart bara kedjor ute på marknaden, därför är
samarbetet viktigt. Han uppskattar att leverantörerna är samarbetsvilliga och villiga att ta
tillbaka en vara efter någon månad om den inte säljer. Han anser att det idag kan vara svårt
med kontakten med leverantören eftersom den som säljer plaggen till butiken är enbart säljare
och inte ägare och det medför vissa begränsningar.
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3.2.3

Nya etableringar

De nya etableringarna kommer med en ny styrka till marknaden och önskan om att vinna
marknadsandelar. De sänker sina priser och kostnader och tvingar existerande företag att följa
efter. Dessa etableringar brukar skaka om existerande konkurrens, pressa ner priser och hota
företagens potentiella vinster. För att förebygga nya etableringar försöker företagen hålla låga
priser eller investera stort för att modernisera sortiment och service. Det är inte alltid lätt för
nya företag att etablera sig på marknaden. Det kan finnas ett behov av stora investeringar och
att existerande företag har några privilegier som nya företag inte har. (Porter, 2008)
Inge Ivarsson (2010) påpekar att det inte är lätt för nya butiker att öppna i stan. ”Det finns
ingen kö hos Nybro Brunn”. Han ser att orsakerna till detta är små lokaler som inte är
handikappanpassade. Nya ägare får ta stora lån samtidigt som de gamla butiksägarna har
nästan inga fasta kostnader. De äger lokalerna och har nästan inga lån. Snart blir det svårt att
ta lån och etablera sig i Nybro. Bankerna vill inte låna ut pengar till att starta nya
verksamheter om sällanköpsvaruindex ligger under 50. Nybro är på väg dit eftersom Nybros
index nu är nere på 68.
3.2.4

Substitut

Substitutvara definieras som en vara som kan ersätta en produkt. Prishöjning för en vara leder
till att priset höjs på den andra vara. (NE, 10) Substitut finns alltid närvarande men det är lätt
för företagen att missa det. Om en kund vill köpa en present kan halsduk eller verktyg vara
substitut till att inte köpa något, köpa begagnat eller göra det själv. När hotet från substitut är
hög finns det stor risk för att företagens vinster minskar. För att undvika detta ska företagen
distansera sig från substitut genom aktiv annonsering, extra service eller andra möjliga sätt.
(Porter, 2008)
Dustica Risticé (2010) berättar att det har kommit en ny leksaksbutik i närheten av hennes
barnklädersbutik. Detta ser hon som både en fördel och nackdel eftersom den nya butiken drar
till sig kunder. Det innebär också att kunden lägger en del av sin köpkraft på den andra
butiken. Det är större flöde med folk samtidigt som de kanske bara tittar på kläder och går
vidare när de vet att det finns en leksaksaffär här. ”Om de lägger pengarna på leksakerna,
lägger de mindre pengar på kläderna till barnen”.

3.2.5

Konkurrens mellan existerande företag

Rivalitet mellan existerande företag finns i många olika former. Den kan fördjupas om det
finns konflikt mellan olika personligheter och egon. Konflikter mellan existerande företag kan
hindra dem från att lära känna varandra, varandras strategier och mål. Detta kan leda till att
företagen kan misstolka varandras signaler och gå miste om potentiella vinster. Hög rivalitet
minskar branschens vinster för att de verktygen som företagen använder inkluderar rabatter,
introduktion av nya produkter till rabatterat pris och olika kampanjer. Ofta uppstår hög
rivalitet om de existerande företagen är av samma storlek och är lika inflytelserika, om
branschtillväxt är låg samt om konkurrenter är hängivna sina företag och deras mål sträcker
sig utöver de ekonomiska. (Porter, 2008)
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Företagarna om konkurrens och samarbete
Andersson (2010) anser att konkurrensen är hård och att alla företag är konkurrenter.
Samtidigt anser han att hans butik inte konkurrerar med andra butiker som finns i Nybro. Alla
behöver finnas. ”Vi har Grattes och Dressman som våra konkurrenter. Men jag tror att
konkurrensen skulle ha varit större om Dressman inte fanns här. Då skulle folk åka någon
annanstans. Man ska finna sig i att man kompletterar varandra istället”. Andersson (2010)
anser att det är viktigt att samarbeta mer men det är inte lätt med små butiker. Det är svårt att
få alla att göra något enhetligt. Han kan tänka sig att ha gemensamma evenemang och tycker
inte att företagarna i Nybro är tillräkligt ”sammansvetsade”. ”Var och en är i sin egen lilla
grotta. Och där sitter man. Jaha, när har jag öppet idag? Är det en långlördag? Man sköter
sig själv.” Andersson (2010) tycker att mer samarbete skulle gynna alla. Stutterheim (2010)
tycker att alla ska försöka hålla ihop. Hon brukar prata med andra ägare och några av dem
kommer in och handlar hos henne. Västerlund (2010) berättar att hon brukar prata med andra
butiksägare. Hon anser att det är bland de viktigaste sakerna som finns. Ingen blir någonsin
fullärd när någon öppnar en butik. Det är viktigt att kunna fråga andra som har mer erfarenhet.
Hon och några andra kvinnor träffas ibland och byter erfarenheter. Hon berättar att trots att de
inte kommer ifrån samma bransch allihop, så finns det bland dem kunskap som är viktigt
oavsett vad någon jobbar med. Västerlund (2010) och några andra kvinnliga företagare har
gjort en Kvinnomässa tillsammans på Stora hotellet för tre år sedan. Det var väldigt populärt.
De har inte gjort om det trotts att det blev så omtyckt bland kunderna. ”Vi har inte haft den
energin. Det tar kraft. Vi jobbar väldigt mycket. Det vore kul att göra om det om det fanns
någon som skulle kunna hjälpa till med att organisera allt”. Gratte (2010) samarbetar med
andra butiker genom att annonsera tillsammans och innan jul kan det handla om extra
öppettider som de annonserar tillsammans. Men om de annonserar tillsammans och han har
öppet till tre och den andre till fyra så ”Det är inte bra då försöker vi ha stora rubriker.” Han
upplever inte de andra i stan som konkurrenter utan säger ”Konkurrenter är ju mest
köpcentra, här i stan är vi mer tighta. Här på stan är det väldigt viktigt. Försvinner en så blir
man inte glad. Jag skulle inte bli det.”
Engdahl (2010) samarbetar inte. Hon anser att Nybro är som två världsdelar: företagen i
centrum och de som är utanför. Engdahl (2010) har valt att hålla sig lite undan. Hon gör som
hon vill. Johannesson (2010) har aldrig tid att prata med någon annan. Genom det har hon
inget samarbete med någon annan butik eller känner av konkurrensen. Larsen (2010) sålde ett
skomärke som bara hon hade i Nybro. Hon ville inte ha något som andra hade och det var inte
lätt att hitta något unikt. Hon var så glad när detta märke inte såldes någon annanstans. Efter
ett tag kom en annan butiksägare, ”spionerade” och sedan dess började de också sälja det.
Hon anser att det inte är ”roligt” och att det är omoraliskt i sådan liten stad. Hon känner att det
inte är bra för kunden. När de kommer för att handla och ser att alla har samma produkter så
åker de in till Kalmar.
Annonsering:
Magnus Anderssons (2010) förklarar att hans företag annonserar ibland i Nybro tidning,
Barometern och Östra Småland. Vidare berättar han att det beror på: ”Vi är inte mycket för att
Arvidsson & Harrisen

38

~ Småföretag ~

annonsera för vi tycker inte att det ger något större gensvar”. Andersson (2010) tror att de
kunder som vill handla hos dem vet var de finns eftersom de är en gamalt och väl etablerat
företag. Företaget lockar kunder med att ha ”bra produkter till ett bra pris och genom att göra
ett bra arbete”. Catharina Stutterheim (2010) ägarinnan till Magazine Lou annonserar mycket
i Barometern för sina kläder. Oftast är det på Kalmarsidan för hon har en etablerad kundgrupp
där. På fredagar ligger annonsen på både Nybrosidan och som hon förklara själv ”en liten
blänkare” på Kalmarsidan. Anna Larsen (2010) annonserar sina skor i tidningar och det
förekommer mest i Barometern. Hon anser att det är den tidskrift som når de flesta.
Niklas Gratte (2010) gör annonsering i dagstidningar och samarbetar ibland med andra
butiker med annonseringarna. De har tidigare försök vara med i radio och tv men ansåg att det
inte var givande efter ett tag. Ägarna till Grattes håller därför en kontinuerlig dialog för hur de
ska göra ”nästa drag”.
Sofie Engdahl (2010) anser att all annonsering är väldigt dyr och väljer därför att inte använda
sig av det. Hon känner att istället för att lägga pengar på annonsering, säljer hon hellre något
billigt. Hon kan rabattera eller dra av en del på kläderna eller dylikt när hon säljer till sina
kunder. Detta gör hon istället för att lägga pengar på annonsen i tidningen. Detta kan förevara
på följande vis: om någon handlar varor för 1520 kronor så brukar hon ta 1500 kronor jämt.
Hon förklarar att: ”Visserligen är det småpotatis men som kund känner man sig lite glad i alla
fall”. Johannesson (2010) anser att annonseringen i tidningar inte ger hennes företag några
fördelar. Efter att vid ett flertal tillfällen har beprövat att ha annonsering i Barometern och
Nybro Extra, har hon nu fastställt att det inte ökar kundflödet till butiken. Hon säljer inte mer
barnkläder trots att hon kopplar erbjudanden och kuponger till annonser. Många gånger
utnyttjar inte kunden kupongerna.
Erbjudande:
Att kunna erbjuda något som inte konkurrenterna gör är en annan viktig faktor som företagen
i Nybro står inför. De har alla olika erbjudanden som de anser passa deras kundgrupp.
Johannesson (2010) en av ägarna till UP TO 12 skickar erbjudande via brev till alla nyblivna
föräldrar i Nybro, Kalmar och Emmaboda. Breven innehåller kuponger som kunden kan
komma och utnyttja i butiken. Ann-Sofie Västerlund (2010) skickar erbjudande via sms eller
personliga brev till sina stamkunder när det exempelvis har kommit in nya vårkläder. Hon vill
att kunden ska känna sig speciell genom att ge dem ett personligt erbjudande. ”Det är
personligt, det är bara till dem.” Niklas Gratte (2010) berättar att de skickar erbjudande via
brev och annonsering. De försöker även få in sina kunders e-post adress så att de kan skicka
dem via mail. Gratte anser att riktad reklam är den bästa lösningen, i samband med en
modevisning delade de ut lappar som kunde utnyttjas senare i butiken. De fick ett gensvar på
60%, vilket han ansåg vara mycket värdefullt ”helt otroligt” enligt eget uttalande.
Skyltning:
För att kunna utmärka sin butik gentemot de andras undrade vi hur de tog vara på möjligheten
till skyltning.
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Andersson (2010) säljer bland annat kläder i sin butik och byter därför i skyltfönstren
varannan månad och detta beror mest på säsongskiftet. Stutterheim (2010) försöker att byta
skyltning en gång i veckan. Hon anser att ett skyltfönster ska vara stilrent och framför ”Idag
behöver det inte vara mycket i fönstren. Det ska vara rent. Det behövs bara dockorna sedan
får det vara”. Stutterheim (2010) anser att skyltfönstret är en viktig kundattraktion eftersom
många kunder vill ha det som finns i fönstret. Västerlund (2010) försöker byta i fönstren och
ändra i butiken en gång i veckan eller var 14:e dag. Den störta anledningen till det är ytan på
butiken, ”Jag försöker ändra lite hela tiden för jag ha en så liten butik”. Många av hennes
kunder är återkommande och det inträffar ofta att de kommer två gånger i veckan, vilket
innebär att de vill ha en förändring för att fortsätta handla. För att få den nya känslan brukar
hon ändra om klädernas placering och byta ut de ” upp hängda” kläderna butiken. Detta är
något som hon har märkt lönar sig. Om ett plagg hänger centralt köps det mycket av det.
Kunderna har inte sett det när det hängde bland alla andra kläder berättar Västerlund (2010).
Sofie Engdahl (2010) brukar ha en månad till en och en halv mellan byten av skyltning i sin
butik. Ibland är det oftare om vara säljs ifrån skyltfönstret exempelvis. Engdahl flyttar runt
saker kontinuerligt, men hyllor till heminredningen flyttar hon inte lika ofta. Sedan hon
startade har hon ändrat ordentligt fyra- fem gånger när hon hittat nya lösningar. Anna Larsen
(2010) försöker byta skyltning var 14:e dag, eller var tredje vecka. Hon kan inte göra några
större förändringar eftersom hennes skobutik är liten till ytan. De förändringar hon har lyckats
genomföra är att flyttad disken och det ansåg hon att kunden märkte det direkt. Hon anser att
förändringar i butiken är bra eftersom det får kunden att reagera positivt men hon ändrar inte
på de hyllor längst väggarna som skorna står på. Niklas Gratte (2010) berättar att skyltning av
fönstren ”ska hända var 14:e dag”. Förändringen inne i butiken brukar variera. Ibland byter
de bara på dockorna och ibland inträffar det att de gör stora förändringar för att skapa lite ”eye
catch” förklara han. Detta är vanligast vid stora helger som påsk och jul. Detta beror bland
annat på skiftningen av färger på kläderna vid de tillfällena. De kan också bero på om de
tycker att de har en bra grund ton eller ej.
Hemsida:
Andersson (2010) har ingen egen hemsida för sina kläder men kommer att vara med på den
som Nybro Handel organiserar. Karin Johannesson (2010) berättar att de har en fungerande
hemsida för sina barnkläder. Hemsidan fungerar även som näthandel, där kunden i lugn och
ro kan titta över sortimentet och beställa. Via hemsidan samlar hon även in kundernas
e-postadresser, för att hon ska kunna skicka erbjudande till dem om olika evenemang. Det
finns även en möjlighet för kunden att anmäla sig i butiken. Det är redan förbockat vid
beställning att kunden vill ha ett nyhetsbrev. Genom de insamlade e-postadresserna skickas
erbjudande till kunderna. Stutterheim (2010) har en hemsida och försöker annonsera sina
kläder via den. Hon uppdaterar den när hon har tid samtidigt som den finns i hennes tankar
”hela tiden”. Stutterheim (2010) förklara att det inte går att beställa kläderna via hemsidan.
Hon ansåg att det skulle vara för tidsödande. Västerlund (2010) berättar att det kommer en
hemsida till Butik Julia snarast. Den är tänkt att till en början endast innehålla information om
butiken, senare skulle kunden kunna börja beställa via den. Ann-Sofie Västerlund (2010)
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söker nya vägar för att nå de kunder som sitter på hemmet10. De ska också kunna välja sina
egna underkläder. Hon har många tankar angående annonsering. Västerlund (2010) anser att
Facebook inte är för hennes kundkrets och därför tänker hon inte marknadsföra via den ännu.
Engdahl (2010) gick med i Facebook. Det var en dag innan intervju . Dagen efter hade hon
redan 22 ”fans”. Hon skickade ut till sina vänner utan att leta. Sedan har det blivit som ringar
på vattnet. Gratte (2010) berättar att de har en hemsida men den är inte uppdaterad sedan
2008. Det finns dessutom information på sidan som inte stämmer längre. En ny sida var på
gång. Tanken med hemsidan är inte att bedriva näthandel utan kunden ska kunna i lugn och ro
titta över varorna för att sedan kunna komma in och handla.
Kvällar:
En företeelse som förkom på många av butikerna i Nybro var att de erbjöd personlig service
efter stängningstid, där de hade en ”tjejkväll” eller liknande. Detta sett ur
konkurrenshänseende är ett aktivt val för att locka kunder.
Andersson (2010) har haft några kvälls öppet med temat jakt i sin butik. Han berättar att de
bjöd in en person som höll i nybörjarkurs i ämnet jakt, samtidigt visade de upp sortimentet av
jaktkläder. Andersson (2010) tror att jakt är en dyr hobby som inte lockar mycket folk, därför
var det viktigt att anordna en sådan kväll. Han har funderat på att ha fler tema kvällar. Hans
tankar var riktade mot en golfkväll som kunde vara populär hos kunderna och där han kunde
visa upp utbudet av regnkläder. Andersson påpekar även att det kan vara svårt att överträffa
golfklubbarna ”de gör det mycket bättre” konstaterar han. Johannesson (2010) har haft en
kväll för att fira butikens jubileum. De har även andra aktiviteter som inte sker nattetid som
att vid vissa tillfällen kommer det en barnfotograf och det finns lek och pussel hörna för
barnen. Johannesson anser att det är olika mycket de tjänar på att ha olika evenemang. De
tycker att när det händer något så finns det en tendens att kunder köper mer. Finns det ingen i
butiken lämnar kunderna butiken väldigt snabbt. Catharina Stutterheim (2010) brukar ha
inbjudning för vissa kunder efter stängning; detta brukar ske fyra gånger om året.
Anledningen är ofta att visa en ny kollektion. Under kvällen brukar hon ha en annan
”speciell” programpunkt förutom den nya kollektionen. Detta kan exempelvis vara en
stilrådgivare som pratar om färgkombinationer och hur kunden ska klä sig. Hon berättar stolt
”Det är helt fullt. Det var 75 personer under senaste kvällen. Det räckte inte med stolar till
alla. Några fick stå.” Stutterheim (2010) passar på att annonsera via sina kvällar då hon
berättar om nyheter och nya märken. Hon berättar om att många undrar över hur hon klarar
sig i en sådan liten stad med så dyra kläder. ”Det går inte att sitta med armarna i kors. Det är
lite hur man jobbar” konstaterar hon.
Västerlund (2010) har kvällar för tjejer som de får boka in sig själva till BH-provning. Hon är
mån om sina kunder och delger ”Det är ofta så att tjejer har fel sorts BH. Därför har jag en
regel att ingen få lämna butiken med fel sort BH.” För stamkunder ordnar Västerlund en
”förtids reakvällar” som hon kallar det, innan alla andra får del av rean. Västerlund (2010)
10

Västerlund har en kundgrupp som sträcker sig till människor på ålderdomshem.
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berättar om ett tillfälle då hon och en annan butik ville göra en stor utförsäljning Västerlund
(2010) ringde till sin leverantör och frågade om han hade lite kläder på lager som han ville bli
av med. Hon hade själv ingenting kvar. Utförsäljningen blev en succé och alla blev glada:
leverantören som blev av med sin lager, kunder som kunde köpa kvalitetssaker till lågt pris
och Västerlund som fick sälja mer. Även Sofie Engdahl (2010) har tjejkvällar ibland och
kunden kan boka en tid efter stängning. Det blir som en modevisning berättar hon ”Kunden
kan prova, springa omkring och titta på allting”. Detta inträffar oftare på hösten än på våren.
Många av Engdahls (2010) kunder fick veta om kvällarna när de var inne i butiken och
handlade. Nu ringer de bara och bokar när de vill komma. Det är många som kommer igen
och igen.
Anna Larsen (2010) har bestämt sig för att ha kundkvällar två gånger om året för att visa sina
skor. Hon kommer att göra utskicken till stamkunderna. Hon förklarar att det kommer att bli
som en modekväll där temat kan vara till exempel ”lära sig att gå i högklackat”. Nästa gång
planerar Larsen att ha en kväll om väskor och hur kunden ska hanterar dem. Meningen är att
hon ska ha dessa kvällarna på både vår och höst så att kunderna kan lära sig om det modet
som gäller och att få inspiration. Väljer kunden att köpa någonting under kvällen så får de 10
% rabatt. Niklas Gratte (2010) berättar att de brukar anordna modevisningar och sätta upp
skyltar att ”den och den dagen har vi visning”. Gratte (2010) har haft tre visningar bara i år:
den första var på Bäckebo kvinnofrukost samt två i butiken med givande resultat. Till
Bäckebo kvinnofrukost sålde de biljetter. De var inte den enda aktören där utan en designer
visade upp sina smycken och glas. Vid visningen fick gästerna en lapp som de kunde utnyttja
i butiken. Det var mer än 60% som utnyttjade detta och det upplevdes som otroligt för Gratte
(2010). Han jämförde det med när de skickar till sin bonusklubbs medlemmar där gensvaret är
10%.
Extra öppettider:
Kunderna vill kunna komma och handla under visa tider på dagen men ibland kan det vara
lönande för en butik att ha extra öppettider för att konkurrera mot andra butiker.
Karin Johannesson (2010) har ibland öppet under röda dagar, men ibland stänger de på grund
av sjukdom. De överväger vad som kostar minst: stänga eller betala en full lön till någon.
Johannesson (2010) har provat att ha kvälls- eller söndagsöppet men anser att det kommer för
få kunder. Första halvåret hade de öppet varje dag men sedan ändrade de, de har fortfarande
öppet lite extra öppet ibland. ”Det kostar oss inget, det är ju vi som står här” nämner hon
efter att ha berättat om extra öppettider. Stutterheim (2010) kan ha extra öppet på kvällarna
eller på söndag. Det ska vara rätt söndag till exempel efter lön eller om det är ”något jippo på
stan”. Hon anser att många tycker om den här servicen. Kunderna får hjälp av personalen som
är utvilade och inte har bråttom. Det är inte många kunder men de handlar mycket. Västerlund
(2010) har inte extra öppet idag men kan tänka sig ha det om utvecklingen visar att det är rätt
sak att göra. Hon har extra öppet vid jul. ”Sedan är det som om stan dör” konstaterar hon.
Gratte (2010) brukar anordna extra öppet en timme på lördagar när det är lön. Söndagar
brukar bara vara runt jul ”när det är marknaden här och sedan sista söndag före jul”. De har
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även extra öppet runt mellandagarna efter jul för att kunderna ska kunna få mer. Men även
innan jul brukar de ha öppet lite längre för att kunden in i det sista ska kunna handla.
Annat sätt att marknadsföra:
Det finns olika möjligheter att marknadsföra sig. Rätt marknadsföring kan leda till stora
konkurrensfördelar.
Magnus Andersson (2010) en av ägarna till Nybro kommissionsaffär tycker att det är svårt att
säga om de skulle kunna tänka sig att marknadsföra på ett annat sätt än i tidningar. ”Bara om
det är bra” medger han. Andersson (2010) tycker att det är svårt att mäta eller till och med
omättbart ”Man vet aldrig vad det ger”. Karin Johannesson (2010) gör
sökmotormarknadsföring, det innebär att de finns med på sökmotorn google.se. ”Vi försöker
synas lite här och där men vi skulle behöva synas mer”. Varje dag ringer det personer som
erbjuder dem olika möjligheter men det inte är gratis och därför är de väldig noga med att
välja vilka sätt de ska använda. Blocket är ett annat sätt som Johannesson (2010) försöker
använda sig av i marknadsföringen. De har försökt använda sig av google adverts men anser
att ”det är lite kaka på kaka när vi finns högst upp två gånger på samma sida”. De tycker att
det lönar sig att synas och detta stärks av statistiken över vilka vägar kunderna hittar till
butiken och hemsidan. Samtidigt har Johannesson (2010) svårt att veta hur internetkunder
hittar butiken. Ann-Sofie Västerlund (2010) skickar sms erbjudanden till sina kunder. Det gör
kunderna väldigt glada anser hon. Några av dem skriver tillbaka och tackar berättar hon.
Gratte (2010) vill hitta nya vägar och diskuterar det kontinuerligt. Tv och radio fungerade inte
konstaterar han.
Service:
Butikerna i Nybro använder sig av service för att kunna konkurrera mot större kjedjor och
liknande.
Stutterheim (2010) bjuder på kaffe ibland. När män kommer in med sina fruar i affären får de
kaffe och tidning så de kan sitta i lugn och ro i soffan. ”De känner sig lite vilsna så det är bra
med att ha den här soffan. Då vet de vart de ska ta vägen.” Stutterheim (2010) anser att det är
viktigt att prata och lyssna till sina kunder. Många av kunderna har blivit som vänner och
kommer till henne med sina problem. Då kan de bara sätta sig i soffan och prata. De ska inte
känna sig som om de är tvungna att handla varje gång anser hon. Många av dem har varit
Stutterheims kunder i många år. Engdahl (2010) känner att i en liten stad är det tvunget att
vara mer service inriktad. Det är inte många affärer i Kalmar som erbjuder bra service, anser
hon. ”De säger knappt hej och det är det värsta jag vet”. Så fort Engdahl (2010) hör att det
plingar i dörrklockan går hon fram och säger hej. För Engdahl (2010) är det viktigt att kunden
känner att hon har registrerat dem och är tillhands om kunden behöver henne. Anna Larsen
(2010) anser att service är hennes styrka. Det är viktigt att hjälpa kunder och prata med dem,
ge dem lite råd och tips om vilka skor eller väskor som ska passa till vad. Dessutom är det
viktigt att se till att ha bra varor. Hon anser att det måste på något sätt ”gå att hjälpa” kunden.
Går något sönder även om det händer tre år efter köpet försöker Larsen hjälpa till och lösa
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problem. Att ha en bra vara av bra kvalité är också väldigt viktigt. Det hjälper inte att bara
vara trevlig, hon måste ha kvalité på sina varor.
REA:
Är ett annat verktyg för att locka kunder. Därför är det viktigt för ett företag att kunna få en
bra balans av normalpris varor och rea varor.
Stutterheim (2010) anser att ibland får hon göra utförsäljning. Hon sparar inte på kläder
istället har hon riktiga REA. ”Jag kör ut allting. Även om kläderna inte är så gamla, ett till två
år kanske”. Hon anser att en del tänker tvärtom och har stora lokaler fulla med gamla kläder.
Hon tycker att det är bättre att få igen lite av pengarna än ingenting. Västerlund (2010) rear
inte ut så många plagg. Ibland är det ett av tio, ibland är det inga varor kvar alls. Det beror på
hur hon lyckas med beställningen. Efter vintern har hon bara fyra plagg kvar. ”Jag gör en
rejäl REA när jag rear. Denna säsong är kläderna här, men jag tar aldrig fram dem nästa
gång”. Engdahl (2010) berättar att ibland har hon kläder ”hängande” för hundra kronor, för
att locka kunder. Det är ingenting hon tjänar på men hon ”får tillbaka några kronor istället för
att ha det hängande”. Hon berättar vidare att en del företag vill ha fler kunderna och säger att
det är svårt att få fler kunder ifrån Nybro utan hon skulle istället vilja satsa på att få kunder
från Kalmar. Hon anser att även om butiker i Kalmar har fler kunder inne i butiken så är de
antalet som faktiskt handlar som är viktigt. Niklas Gratte berättar att de rear ut ungefär tre av
tio klädesplagg.
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3.3

Faktorer bakom framgång eller misslyckande

Företagets historia och den gamla organisationen som sträcker sig långt bak i tiden är den
vanligaste förklaringen varför det kan vara svårt att genomföra ett fungerande
förändringsarbete i företaget. Att en organisationsförändring faller tillbaka på dess gamla
mönster beror oftast på att företag ”blir som det blir för att det är som det är”. (Ylinenpää
m.fl., 2006, s. 50). Vi anser att det är svårt att förändra ett företag om inte de bakomliggande
faktorerna förändras.
Det kan skiljas på aktiva och passiva aktörer inom handeln. De aktiva aktörerna är de som
aktivt arbetar med faktorer som påverkar kundernas efterfrågan och hela tiden utvecklar sin
marknadsföring samt utvecklar sin personal. De aktiva arbetar också med faktorer som gör
butikerna konkurrenskraftiga, men som är osynligt för kunden såsom inköp, logistik och
organisation. De passiva är de som inte är aktiva och fortsätter i de gamla mönster de alltid
har haft. (Bergström & Fölster, 2009)
När vi gör ett försök att beskriva och tolka förändrings- och utvecklingsmöjligheter för
företag och deras chanser för överlevnad i Nybro ska vi klargöra skillnaden mellan små och
stora företag. I stora företag är oftast ägaren och företagsledning åtskilda. Företagsmål kan
vara definierade av ledningen eller den ursprungliga ägaren till företaget. (Anthony &
Govindarajan, 2007). Målkongruensen blir viktig för alla inom företaget för att det finns både
ägaren, företagsledning och anställda med sina personliga intressen. Alla de ska påverkas och
samarbeta för att förverkliga organisatoriska mål. (ibid.)
De flesta småföretag ägs av en enskild företagare som förutom att vara ägare dessutom är den
som arbetar i företaget samt är företagens VD och ansvarar för den dagliga ledningen av
verksamheten (Nielsen, 2006). Vi anser att i småföretag finns det inget behov av att anpassa
olika personliga intressen och mål. Det finns bara ett intresse och ett perspektiv. I små företag
har ägaregenskaper stor påverkan på företagets prestation och måluppfyllelse (Keats &
Bracker, 1988). Små företag är unika företeelser, de kan inte ses som mindre versioner av
stora företag (ibid.).
Många forskare studerar småföretag som har gått i konkurs för att kartlägga de symptom som
det kunde bero på. För att förstå hur någon ska lyckas med att driva ett företag måste det
finnas en tydlig bild av vilka steg som leder till misslyckande. Genom det kan företagaren
finna vägen till att lyckas. Framgång och misslyckande anses vara två sidor av samma mynt.
Därför är det värt att undersöka misslyckande för att kunna förebygga det i framtiden. Det
som krävs för att lyckas finns ofta bland orsakerna till misslyckande. (Wichmann, 1983) De
flesta forskarna är överens om att de största orsakerna till att företag misslyckas är
inkompetens och oerfarenhet när det gäller verksamhetsstyrning (Haswell & Holmes, 1989). I
en studie av Wichmann beskrevs dålig verksamhetsstyrning som orsak till misslyckande i 92
procent av de undersökta företagen. Även Inkompetensen ansågs som en faktor och de har
angetts i 45 procent av fallen. (Wichmann, 1983).
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Det är därför många studier tar fram ytterligare en grupp av faktorer som påverkar företagets
framgång. Dessa handlar om entreprenörens personliga egenskaper. (Gaskill, Van Auken &
Manning, 1993). De personliga egenskaper hos beslutsfattare i misslyckade småföretag som
påverkar beslutsfattandet är brist på insikt, stelhet, betoning på teknisk kompetens och ”school
of hard knocks" synsätt (Larson & Clute, 1979).
Forskarnas resonemang kan sammanfattas enligt följande: många företagare har symptom
som tyder på att företaget är på väg att misslyckas. De har så kallad ”Failure Syndrome” som
karakteriseras av följande kännetecken:
 Personliga egenskaper hos ägaren – företagsledaren,
 Brister i verksamhetsstyrnig. (ibid.)
Med utgångspunkt i detta resonemang ska vi försöka beskriva och förklara förändringen och
utvecklingen av småföretag i Nybro med utgångspunkt i deras verksamhetsstyrning samt
personliga egenskaper hos företagsledningen.

3.3.1

Anledning till eget företag:

Varför en person väljer att starta företag kan vara avgörande för hur det sedan utvecklar sig.
Tur, skicklighet eller rena tillfälligheter kan göra om ett företag blir framgångsrikt eller ej.
Nybro Kommissionsaffär AB är ett rent familjeföretag som startades för över 90 år sedan av
ägarnas farfar (Andersson, 2010). Även Grattes är ett familjeföretag, det grundades 1936 av
föräldrarna till dagens ägare. Grattes blev känt för att ha ett utbud av kvalitetskläder till hela
familjen (Niklas Gratte, 2010).
Ann-Sofie Västerlund (2010) säger att det är viktigt för henne att ha eget företag. ”Det här är
min styrka: mitt som jag är mån om.” Hon anser att förhållandet till företaget förändras
märkbart när hon äger det, ”Man lägger sin själ på ett annat sätt när man äger eget företag.
Man kan inte förvänta sig samma respons från anställda”. Västerlund (2010) anser att alla
människor som har möjligheten att starta eget utan att satsa för mycket kapital, bör göra det.
Hon påpekar att ingen borde se det som ett nederlag om det inte lyckas utan som ett försök till
något stort. ”Våga prova. Se det aldrig som ett nederlag men som ett försök om det inte går
bra. Jag försökte i alla fall”. Västerlund (2010) har börjat som BH-försäljare på party. Hon
”befodrades” till att bli säljar till butiker i Skåne, Blekinge och Småland. Kunderna i Nybro
ville fortsätta handla från henne därför startade hon eget företag. Även ägarinnan till
Magazine Lou är stolt över sitt företag. Catharina Stutterheim (2010) säger: ”Mitt jobb är inte
bara att stå här. Jag ska göra alla inköp, se till att det är fint i affären och fixa skyltningar.
Mitt jobb är inte att packa upp varor precis. Driverna ska göras, annonseringar.” Hon
berättar alltid själv om nyheterna på sina kvällar. ”Det är nästan tvunget att jag står och
pratar. Folk skulle reagera våldsamt om jag inte gör det. Sedan är det ändå inte märkvärdigt.
Vi är som en enda familj.” Stutterheim (2010) känner att hon har en väldig förmån: hon lever
två liv. Hon åker till Stockholm två gånger i månad och lever storstadsliv sedan kommer hon
hem och det är lugnare här. Hon orkar med allt för att hon trivs med det. Stutterheim (2010)
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har ägt andra företag tidigare med sin man. Efter att de sålde det sista, stod hon vid ett val:
vilken sorts butik hon ville öppna: en med kläder eller en med underkläder enbart. Hon tycker
att hon gjorde rätt val när hon bestämde sig för kläderna.
Anna Larsen (2010) var arbetslös, hon letade efter ett jobb men det var inte lätt att hitta. Hon
fick panik för att hon aldrig hade varit arbetslös tidigare. Då bestämde hon sig för att öppna
eget. Om andra kan driva ett företag så kunde hon också göra det ansåg hon. Hon hoppas att
det ska gå bra för hennes företag för att det inte är lätt att hitta ett nytt jobb när man blir äldre,
påpekar hon. Dustica Risticé (2010) jobbade på Kärs i 13-14 år och fick ont i axlarna av det
arbetet. Hon slutade därför att jobba och började läsa på Komvux. Hon var inte van vid att
sitta och rulla tummarna som hon uttrycker det. Därför gick hon på praktik genom
arbetsförmedlingen. Efter 6 månader av praktik kom hon fram till att hon ville ha eget företag.
Det blev Starta Eget kurs och sedan egen butik efter att en väninna till henne kom med
förslaget. ”Barnkläder går alltid åt”. (Risticé, 2010)

3.3.2

Utbildning

För att förstå företagen i Nybro är det viktigt att förstå ägarna till dem och deras utbildning
eller erfarenhet i grunden.
På Nybro Kommissionsaffär AB är en av ägarna byggnadsingenjör, den andra har läst
marknadsföring och den tredje är sömmerska förklarar Magnus Andersson (2010) kort. På
UP TO 12 har en av ägarna, Benny, varit aspirant på Dagab11 i tre år och läst några
kompletterande kurser där. Kurser var i marknadsföring, företagsekonomi och
personalledning. Det gick ut på att starta egen livsmedelsbutik. Karin som är den andra ägaren
till butiken läste inom barn och ungdom och har även jobbat inom ICA. Inom i ICA fick
personalen gå på olika kurser förklarar hon. (Karin Johannesson, 2010) Catharina Stutterheim
(2010) ”har inte den här utbildningen” förklarar hon. Hon har jobbat som tandsköterska hos
en kirurg i Stockholm. Senare började hon i resturangbranschen när hon träffade sin man. Hon
har gått en del kvällskurser. Man hon anser ”Jag tycker inte att man ska vara så styrd av det
härmed utbildning och hela tiden tänka på vad man ska säga till kunden… Man kan säga att
jag är självlärd.” Samtidigt tycker hon att utbildning är viktigt. ”Jag har nu skickat en
anställd på några kurser av de där som Ivarsson och de ordnade.” Hon går sina egna vägar
anser hon. Hon behöver inte rådfråga andra, för att hon har lärt sig så mycket under åren. Det
är så många som tittar på henne och lär av henne istället anser Stutterheim (2010).
Sofie Engdahl (2010) gick i två år på kontors - och distributionsutbildning som var
administrativt och affärsinriktat. Sedan hjälpte hon sin far som hade eget företag. När han
gick bort tog hon över men sålde verksamheten, för att hon inte trivdes med det arbetet. Efter
det gick hon på komvux och läste företagsekonomi och data. (Engdahl, 2010) På Grattes har
en av ägarna gått ekonomisk linje i Nybro och några av dem har dessutom högre utbildning
från högskola, ”eftergymnasial hette det på den tiden”. De har även gått

11

Dagab är Axfoods logistikbolag och levererar dagligvarusortimentet.
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butiksledarutbildningar. De brukade dessutom åka på utbildning i Borås två dagar i veckan.
(Niklas Gratte, 2010)

3.3.3

Lokal och lokalisering

Var butiken är placerad och hyran påverkar i högsta grad företaget.
Magnus Andersson (2010) berättar att deras butik är nästan två hundra kvadratmeter. Han
äger lokalen: ”vi behöver inte tänka på hyran, vi äger hela byggnaden” påpekar han. Även
familjen Gratte äger lokalerna och de är på 400m2 (Niklas Gratte, 2010). Sofie Engdahl (2010)
tycker att läget är med bra genomströmning av bilar på gatan och skyltfönstret syns väldigt
tydligt. Det passerar väldigt många bilar påpekar hon, så det kan vara en fördel mot de
skyltfönsterna i stan som man ser och springer förbi. Hon vill inte vara i centrum och anser att
det snarare är en nackdel. Hon och hennes man äger hela huset. Ytan är 140 m2. (Engdahl,
2010)
Karin Johannesson (2010) hyr sina lokaler. När de tänkte öppna butiken funderade de inte
länge på var de skulle öppna. De körde förbi och såg att denna lokal var till uthyrning.
Johannesson ringde till fastighetsägaren och tyckte att han var trevlig och hyran var billig. Då
togs beslutet, berättar hon. I dagens läge skulle de valt att lokalisera sig i centrum. De vill
gärna flytta till centrum om de hittar rätt lokal. Där butiken ligger idag finns det ingen
”spontan handel” påpekar Johanesson (2010). Catharina Stutterheim (2010) hyr sina 130
kvadratmeter. Ann-Sofie Västerlund (2010) hyr runt 60 kvadratmeter i centrum men anser sig
inte riktigt nöjd. Hon anser att många koncentrerar på torget som centrum och hon ligger en
bit ifrån12. Men centrum är större än torget påpekar hon. Allting händer på torget och gator
runt omkring ”dör ut”. (Västerlund, 2010) Anna Larsen (2010) hyr en yta som är 69
kvadratmeter och försäljningsyta är inte mer än 49 kvadratmeter. ”Jag har för liten lokal.
Ibland kan det vara negativt att den är så liten”. Trotts att hon har så liten lokal så använder
hon ytan väldigt effektivt och det är många som blir förvånade över bredden av hennes
sortiment påpekar hon. Nackdelen är att kund kanske vill titta på varor i fred när denne tittar
på skor. Larsen (2010) anser att hon inte kan lämna rummet i fall kunden vill ha hjälp med
något. Då kanske känner sig kunden lite obekväm. Problemet är lokalens storlek. Det finns
sådana kunder som inte kommer in om det inte finns någon annan i butiken, eftersom de
känner sig granskade eller liknande anser hon. De passar på att smita in när det finns någon
annan här inne. Det kan inte jag påverka att de inte vågar gå in själva. Oftast märker jag att
om det är någon som kommer in så kommer det fler på en gång. (Larsen, 2010)

12

Se kartan i metod avsnittet s. 20
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Specifik målgrupp

Hur företaget inriktar sig är viktigt för att bestämma bland annat sortiment och för att göra rätt
sorts marknadsföing.
Magnus Andersson (2010) anser att alla är välkomna men har inte ”den allra yngsta biten”
Hans kunder är till hälften privata personer och till hälften företag. ”Det är lite Gnosjö anda
över Nybro med väldigt många företag inom bygg, el och många andra”. Andersson säljer
arbetskläder till dem och trycker deras firma loggor. Karin Johannesson (2010) riktar sig mot
”den bredda massan”. Från början var det föräldrar de riktade sig mot, men det har svängt
mot far- och morföräldrar. Nybro är en pensionärsstad anser de. Nybro har en äldre
befolkning. Oftast är det mor- eller farföräldrar som bor kvar i Nybro medan barnen flyttar
någon annanstans. När Johannesson handlar in varor vet de vilken grupp det kommer att
tilltala. Pensionärer vill ha som det var förut: “lite neutralt och snällt”. Föräldrarna köper
body med döskallar på: ”lite mer rockigt”. Johannesson (2010) försöker nå båda grupper.
Catharina Stutterheim (2010) har kunder som kommer från Torsås och Växjö. Mycket beror
på sortimentet hon har. Hon känner att alla kan komma in och hitta något. ”Nu kan även mor
och dotter komma in och handla tillsammans.” Stutterheim (2010) anser att hon måste hela
tiden tänka på alla kunder. Ibland har Stutterheim modevisningar på Skansen och en på Travet
i Kalmar. ”Det är en klubb med 1,6 miljoner medlemmar. Jag kunde inte tacka nej till det”.
När hon ska handla nytt sortiment på mässan så tänker hon: ”Vad känner jag för?” Sedan
försöker hon hitta det hon vill ha. Hon går bara på känslan när hon är på mässorna: ”Den här!
så kände jag.” förklarar hon. (Stutterheim, 2010)
Ann-Sofie Västerlunds (2010) största grupp är mellan 35 och 70 samt de som köper trosorna
till hemmen. Sofie Engdahl (2010) anser att hennes största målgrupp är kvinnor i 30-35 plus.
När Engdahl tar in kläderna kan hon ibland tänka att den där skulle passa vissa kunder
perfekt. Men Engdahl anser att hon får inte bara tänka så. Hon vet av erfarenhet att det kan
komma andra, nya, kunder som inte vill ha det ”vanliga”. Det är även viktigt att inte utgå
ifrån sig själv anser Engdahl, eftersom kunden kanske inte har samma ”tycke och smak” som
Engdahl har, ”måste tänka större” poängterar hon. Anna Larsens (2010) målgrupp är
modemedveten medelålders kvinna från 30 år och uppåt. Niklas Gratte (2010) har ingen given
målgrupp utan har kläder för kvinnor och män i olika storlekar och prisklasser. Men värnar
om kvalité, stil och ”inte de lägsta prisklasserna”.

3.3.5

Sortiment

Vad företaget väljer att köpa in för varor kan vara avgörande om företaget lyckas locka nya
kunder men även för att behålla gamla.
Magnus Andersson (2010) anser att de säljer allt: ”vad finns det inte inom kläder?!”. De har
pratat om att minska sortimentet men det inte är så lätt på grund av att en varugrupp bär den
andra. ”Vi har nästan det mesta med inriktning på mer fritidsbestämd”. De säljer även
arbetskläder med tryck. Andersson har eget tryckeri som trycker loggor på arbetskläder åt
företag. Sortimentet byts efter årstiderna. Andersson är ”oberoende av väder och vind”. Om
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det regnar kan de sälja regnkläder. Om vädret är bra säljer de t-shirt. (Andersson, 2010)
Karin Johannesson (2010) har varor som inte säljs någon annanstans i närheten. Det finns lite
i andra butiker men inte samlat på samma sätt på ett ställe. Det är därför de kom på idé att
öppna även en webbshop. Catharina Stutterheim (2010) känner att hon är nöjd med det
sortimentet hon har. Det varierar i pris samt i storlek. Det finns rymligare kläder också och
oftast bara en av varje sort i varje storlek. ”Det är det som många tycker är bra. ”Jag vill inte
ha massor av samma saker. Kunderna får en känsla av mer exklusiva saker.” Stutterheim
(2010) anser att hon ska ha väldigt brett sortiment för att kunna visa kunder att hon har
mycket. Ann-Sofie Västerlund (2010) har allt inom underkläder, bad, natt, morgonrockar samt
danska kläder. Hon har kläderna från storlek 34 till 50. Sortimentet ändras hela tiden påpekar
Västerlund (2010). Sofie Engdahl (2010) hade bara inredning när butiken öppnades. Ett halvt
år senare kom ägarinnan på att hon vill ha något mer där. ”Det ska ha bredd på det”. Idag
finns det kläder, heminredning, tyger, färdiga gardiner, träskor och smycken i sortimentet.
(Endahl, 2010)
Anna Larsen (2010) har damskor i sortimentet. Det finns inga barn eller herrskor på grund av
brist på yta. Hon inriktar sig på mode och klassiskt. I början fanns det tanken på att ha mycket
mode för ungdomar. Hon vill inte sälja ”tantiga” skor. ”Det finns andra affärer med en sådan
stämpel”. Väskor köper Larsen (2010) i små mängder och bara en av varje. Det ska vara
unikt. Niklas Gratte (2010) berättar att de säljer kläder till både kvinnor och män i ”de lite
högre prisklasserna” och påpekar att de har nog ”inte så många skjortor för 99 kr”. De säger
att de har ett brett sortiment men ingen åldersgräns från storlekarna 34 på dam upp till 52. I de
kategorin ligger de flesta. Från lite billigare modernt till klassiskt lite dyra. Olika kända
märken förklarar han. (Gratte, 2010)

3.3.6

Marginaler

Hur företget klarar sina övriga kostnader beror mycket på hur de lyckas bygga upp en bra
marginal. Marginalen ska täcka alla omkostnader förutom inköp.
Magnus Andersson (2010) har väldigt liten marginal på arbetskläder och det varierar lite
bland fritidskläder. Karin Johannesson (2010) har inte stora marginaler. Rear de mer än 30 %
börjar de närma sig ”smärtgränsen”. ”När vi har REA på 50 % förlorar vi på varor, då
handlar det om att bli av med sakerna och inte tjäna pengar på dem” säger hon.
Catharina Stutterheim (2010) har 2,7–2,8 i marginaler. Hon betalar kanske en tredje del till
leverantören. Ann-Sofie Västerlund (2010) har marginaler från 2,0 till 3,0. Sofie Engdahl
(2010) har mellan 2 och 2,5. Hon anser att nästan alla gör det generellt. Niklas Gratte (2010)
har en marginal runt 35 procent. Men det brukade vara över 40 procent påpekar han.

Arvidsson & Harrisen

50

~ Småföretag ~

3.4 Kunder om handel i Nybro
Tidigare har vi diskuterat olika faktorer som påverkar handeln i Nybro utifrån företagets
perspektiv. Vi har även kommit fram till att konsumenternas beteende påverkar utveckling av
handeln i Nybro, därför väljer väljer vi att presentera hur kunder upplever Nybro handeln.
Med stöd av tidigare rapporter av Jansson, 1988 och Eriksson, 1998 väljer vi att presentera
följande faktorer:
Inköpsbeteende i Nybro kommun
Besöksfrekvens i Nybro och Kalmar
Kundflöde i butikerna.

3.4.1

Inköpsbeteende i Nybro kommun

I följande diagram presenterar vi svar från enkäterna där 78 respondenter svarade på frågan
om var de köper sina varor.
Tabell 7: Inköpsbeteende i Nybro kommun

Nybro
Kalmar, Giraffen
Kalmar Centrum
Kalmar Hansa City (IKEA-området)
Annan plats

Livsmedel

Beklädnad

69 (88 %)
6 (8 %)
2 (3 %)
1 (1%)

26 (33 %)
6 (8 %)
39 (50%)
7 (9 %)

78 (100 %)

78 (100 %)

Hemutrustning
23 (29 %)
12 (15 %)
4 (5 %)
36 (46%)
3 (4 %)
78 (100%)

Fritidsvaror
30 (38 %)
6 (8 %)
20 (26 %)
13 (17%)
9 (11%)
78 (100 %)

Källa: Egen diagram enligt egen undersökning

Vi kan utläsa från tabellen att 88 procent av respondenterna väljer att köpa livsmedel i Nybro.
Vi kan konstatera vidare att de flesta sällanköpsvaror som inkluderar både beklädnad,
hemutrustning och fritidsvaror inhandlas utanför Nybro.
För att kunna jämföra om kunderna ändrar sina preferenser över tid presenterar vi följande
tabell där andelen svar som väljer köpa olika typer av varor i Nybro presenteras.
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Diagram 1: Handelsmönster hos kunder

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1988
1998
2010

Livsmedel

Beklädnad

Hemutrustning

Fritidsvaror

Källa: Eget diagram enligt Eriksson, 1998 och Jansson, 1988 och egen data

I följande diagram kan vi följa konsumenternas handelsmönster. De flesta väljer fortfarande
att handla sina livsmedel i Nybro. Det finns ingen synlig förändring mellan 1988-2010 och
dagligvaruhandel ligger på knappa 90 procent. Inköpet av sällanköpsvaror har dock minskat
dramatiskt. Sällanköpsvaror minskar från drygt 50 procent till 30 procent nivå. Vi kan
konstater att endast livsmedel slå ut konkurrensen utifrån kundernas perspektiv.
Sällanköpsvarubutiker förlorar sina kunder främst till Kalmar.

3.4.2 Besöksfrekvens
Besöksfrekvens gör det möjligt att tolka vilka inköpsvaror konsumenterna har (Eriksson,
1998). I tabellen kan vi se hur ofta kunder från Nybro besöker Nybro eller Kalmar för att
handla:
Tabell 8: Besöksfrekvens

Dagligen
25%
Nybro
0%
Kalmar, Giraffen
0%
Kalmar Centrum
0%
Kalmar Hansa City (IKEAområdet)
Källa: Eget diagram enligt, egen undersökning

Flera
gånger per
vecka
56%
8%
5%
3%

Flera
gånger per
månad
9%
19%
40%
38%

Sällan/Aldrig
10%
73%
55%
59%

100%
100%
100%
100%

Vi kan konstatera att drygt 80 procent av respondenterna handlar i Nybro flera gånger per
vecka. Mer än 45 procent besöker Kalmar flera gånger per månad. Enligt Erikssons
undersökning var det ca 30 % av respondenterna som besökte Kalmar flera gånger per månad.
(Eriksson, 1998). Enligt de svar som vi har fått i vår egen undersökning finns det fler
konsumenter som väljer att åka till Kalmar.
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Orsaken till att inte handla oftare i Nybro:
Vi sammanställer resultaten från undersökningen gjorda av Eriksson i 1998 och de resultat
som vi fick i vår undersökning. Respondenter fick fråga om varför de inte besöker Nybro
centrum oftare:
Tabell 9: Orsaker att inte handla oftare

Handlar inte oftare
Tillgängligheten är dålig
Dåligt sortiment
Öppettider
Föredrar att handla någon annanstans

1998

2010

62%
2%
28%
2%
6%
100%

37,8%
4,4%
31,1%
4,4%
22,2%
100%

Källa: Enligt Eriksson, 1998 och egen data.

Vår enkätundersökning visar att ”Handlar inte oftare” är fortfarande den största gruppen bland svaren
men den har minskat med nästan en tredjedel. Den andra gruppen är dåligt sortiment som har blivit
större i jämförelse med svaren från 1998. Många av potentiella kunder föredrar att handla någon
annanstans utan att ange någon speciell anledning till detta. Denna grupp har blivit nästan fyra gånger
så stor. Flera respondenter anser att tillgängligheten inte är bra och tycker inte om de öppettider som
finns i affärer i Nybro.

Orsaken till att handla i Kalmar:
På samma sätt ställs det frågan till konsumenter om deras val av köpställe men från ett annat
perspektiv för att få uppfattning varför de väljer att handla i Kalmar istället för Nybro:
Tabell 10: Orsak till att handla i Kalmar

1998
2010
Tillgänglighet
11%
17,5%
Sortiment
79%
61,4%
Miljö
10%
3,5%
Annat
0%
17,5%
100%
100%
Källa: Enligt Eriksson, 1998 och egen data.

De flesta respondenter tycker fortfarande att sortimentet är det viktigaste orsak till att handla i
Kalmar, tillgänglighetet har blivit viktigare jämfört med tidigare undersökning. Denna tabell
styrker våra tidigare slutsatser om att konsumenterna anser att sortimentet är den viktigaste
anledningen till varför de väljer att handla utanför kommungränser.

3.4.3

Hur upplever kunder Nybro centrum:

Bra med Nybro centrum:
Alla konsumenter som svarade på enkätten har fått möjlighet att skriva fritt om det de tycker
är bra med Nybro centrum. De flesta respondenter anser att tillgänglighetet och närheten till
butiker, olika aktiviteter samt småstadsidyll är Nybros största attraktionskrafter:
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En av respondenterna (2010) svarade att det är hemtrevligt och affärerna är alla på en plats.
Det finns bra uteställen och ett vattendrag som går igenom stan. Där kan man sitta och njuta
av utsikten. En annan kund skriver att det trevligaste med Nybro är dess kullerstensgator med
gamla fina hus. Här lockas man av småstadsmentalitet där folk kan börja prata med en på ett
sätt som känns välkomnande och trevligt. Det stora härliga torget känns som en plats man kan
”stå och prata på”, men det kan också kännas ödsligt och tomt när det inte är någon aktivitet
där. I många svar skriver respondenter att de tycker att det finns det mesta man behöver. En
kund går ännu längre och skriver att hon försöker gynna Nybro i första hand och tycker att
"småbutikerna" är trevliga samt att i större städer numera finns mest bara kedjor. En
respondent skriver om att Nybro centrum är helt ok egentligen för att vara en så liten stad men
har kanske inte riktigt lika stort utbud som man är van vid om man kommer från en större
stad. Detta kan bero på att Nybro inte uppfattas som ett bra ställe för att till exempel köpa
kläder. Vill man det så åker man in till Kalmar på en gång istället.
Gratis parkering, torg handel och bra livsmedelssortiment är de andra aspekter som kommer
upp i många av respondenternas svar. Servicen har också fått plats bland kundernas svar. Vi
anser att det inte finns någon större skillnad bland svaren som respondenterna beskriver vad
som är positiv med Nybro där tillgänglighet och närhet till allt tar första plats.
Dåligt med Nybro centrum:
Respondenterna fick möjlighet att skriva om vad de anser inte är lika bra med Nybro. De
flesta pratar om dåligt sortiment:
En av respondenterna (2010) skriver att det finns få butiker och litet urval. Hon anser att det
finns bara en klädaffär. En annan respondent poängterar att småstad alltid är en småstad.
Utbudet bland butiker är för litet. Det finns även följande svar som att det är för lite butiker
och att det måste finnas större konkurrens och mer variation. Respondenten känner som om
det bara finns matvarubutiker och cafeér. Om det skulle finnas fler butiker med elektronik och
resauranger skulle det vara otroligt mycket trevligare att vara i centrum.
Många av respondenterna saknar flera aktiviteter och evenemang. De känner att Nybro är en
grå liten stad med få händelser. De efterlyser flera caféer och restauranger: ”Restauranger!!!
Skulle vara trevligt med mer än bara pizza!” Många av svaren handlar om att det är för få
”roliga butiker”. En respondent utvecklar tanken med att skriva om att hon känner till en fin
inredningsbutik men det finns inget mer. Hon efterlyser flera spännande saker på torget, inte
bara torghandel Det skulle finnas stora loppis, musikerframträdande och roliga events.
Jämfört med föregående undersökning upplever vi som om kundernas uppmärksamhet har
skiftat mot önskan att få en upplevelse av både handel och vardag. ”Roliga affärer”,
”händelse”, ”evenemang”, ”ingen fart på affärer”, ”för lite go”, ”känns gammalt”, ”inga
fritidsnöjen” är de ord som konsumenterna väljer att beskriva sina behov med.
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3.4.3.1

Kunderna och Kalmar

Magnus Andersson (2010) anser att det finns en existerande konkurrens från Kalmar men
påpekar att det förekommer kunder från Kalmar till Nybro också. Han anser att det är viktigt
att poängtera detta faktum. Han anser att många av de kunder som kommer från Kalmar
tycker att det är smidigt att parkera i Nybro. De får hjälp i butiker och det ska framförhållas
som Nybros styrka. Nybro kan inte konkurrera med Kalmar i antal butiker eller sortiment
påpekar Andersson (2010). Något som inte finns i Kalmar ska tas fram: fri parkering och
service. Det finns många kedjor i Kalmar och alla kunder tycker inte om att handla i kedjor
eftersom nästan alla kedjor har samma sortiment framhåller han. Karin Johannesson (2010)
tycker att kunderna ska bli lite mer solidariska. Det finns kunder som åker till Kalmar för att
handla mat när det finns matvarubutiker med olika prisklasser i Nybro påpekar hon. Tidigare
gick handeln bra på lördagar men nu åker alla kunder till Kalmar. Johannesson ger ett
exempel, de kommer in och säger: ”oj, det var fint men vi väntar tills på lördag när vi åker in
till Kalmar”. Ann-Sofie Västerlund (2010) anser att expediterna i Kalmar kan vara väldigt
nonchalanta mot sina kunder för att de har tio andra kunder som står bakom och väntar. Det är
annorlunda i Nybro menar hon. Västerlund (2010) anser att får hon en missnöjd kund så kan
den bli till många missnöjda kunder genom att ryktet sprids. Hon anser att det finns bara en
chans att göra kunden nöjd och därför är hon väldigt mån om kunden. Anna Larsen (2010)
berättar att i början fanns tanken att hon skulle ha mycket mode- och ungdomsskor i sin butik.
Det fungerade tills de har öppnat i Kalmar säger hon. Då har hon märkt att ungdomar åker dit
istället
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4

NÄTVERKANDE

I följande kapitel kommer vi att behandla nätverken, referensramen och empirin om det, för att visa
hur det ser ut idag och hur det kan se ut genom imaginära organisationer. Vi kommer även att ta upp
kommunen och dens roll.

4.1 Nätverk
Nätverk är en eller flera samarbetsformer som kan vara informella eller formella mellan allt
från ett fåtal enskilda individer till organisationer på den globala nivån. Nätverk kan betraktas
på olika sätt:
Utifrån, kan i princip vara vilken sammanslutning som helst
Socialt fenomen, som är skilt ifrån alla andra sociala fenomen
En forskningsmetod eller
En organisatorisk utvecklingsstrategi
Huvudsakligen består ett nätverk av att några aktörer har ett gemensamt intresse och
samarbetar mot ett ömsesidigt mål. Detta bör göras på en icke hierarkiskt nivå för att det inte
ska inträffa utbyte av resurser som är till gagn för en av parterna men inte för de andra i
nätverket. (Gustavsson, 2009)
Nätverk kan vara verksamma på olika sätt. Det kan handla om informationsutbyte till att
samordna gemensamma inköp (Bula, 2010).
4.1.1

Skillnaden mellan kluster och nätverk

I nätverksammanhang skiljes på kluster och nätverk. Kluster innebär att en ansamling av
företag som har liknande verksamheter och ligger geografiskt nära varandra. Den
huvudsakliga skillnaden mellan kluster och nätverk är specifikationen av samarbetet. I kluster
finns det ingenting givet om hur verksamheterna samarbetar med varandra. Till kluster räknas
även stödjande institutioner som kommun eller en annan typ av hjälpande enhet. Om
företagen börjar göra något konkret tillsammans exempelvis framställa eller tillverka något
ihop bildar de nätverk. Det kan även finnas en institution i nätverket om denna ger någon
form av bidrag till nätverket. (Åberg, 2006)
4.1.2

Samarbete i Italien

I en artikel av Bula F skriver han om en stad i Italien där det förekommer ett kluster som har
växt till nätverk, bland en grupp av vilt diversifierade småföretag, fackledare och andra. De
har idag samordnat vissa aktiviteter, för att överleva i dagens hårt konkurrerande marknad.
Samarbetet innebär att ett visst antal småföretag skickar en av sina medarbetare till ett möte
som består totalt av 20 till 30 personer. För att under ett intensivt sommarläger träffas och lära
sig om ekonomi, kooperation och hur städer med omfattande majoritet av småföretag kan
samordna sig för att överträffa större spelare på marknaden. Samarbetet har varit
framgångsrikt under de tio åren som det har pågått och Bologna har kommit att bli berömda
på internationell nivå för sin framgång inom ekonomi, kooperation och framgångsrika
småföretag. Kursen är väldigt eftertraktad och borgmästare, VD:ar och andra höga ämbetsmän
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har till bringat sommaren i hetluften på Bolognes för att prata och samarbeta med småföretag
inom allt från vinodling till packning. (Bula, 2010)
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4.2 Nätverket i Nybro
4.2.1

Nybro Handel

Inge Ivarsson (2010) berättar att Nybro Handel är ett nätverk mellan småföretagen i Nybro.
Nybro Handel är ett projekt inom Nybro företagsgrupp men har inriktning endast mot handeln
och inte mot de tillverkande företagen. Medlemskapet är separat och det är även avgiften.
Kostnaden för att vara med i Nybro Handel är 1040 kr per heltidsanställd och betalas en gång
om året. Medlemskapet är valfritt, berättar Inge Ivarsson, som har ansvaret för Nybro Handel.
Inge Ivarssons uppgift är att tillsammans med kommunen, handlarna och fastighetsägarna
driva samarbetet framåt. Ivarsson är inhyrd som konsult genom ett annat företag och har en
anställning på 20 timmar. Medlemskapet innebär att alla medlemar får medverka vid
evenemang, tillställningar och dylikt som Nybro Handel annordnar. Nybro Handel ska även
ge företagen möjlighet till konsultering. (Inge Ivarsson, 2010)

4.2.2

Kopplingen till kommunen

Inge Ivarsson (2010) berättar att allting som görs för att främja handeln finns dokumenterat
och att det dessutom förs en kontinuerlig dialog med handlarna. Dessutom påpekar han att
Nybro Handels resurser har minskat sedan kommunen drog in bidraget på 80 000kr. Ivarsson
berättar att han har försökt vid flera tillfällen att få kommunen att inse allvaret med
situationen och att det inte kan fortsätta på samma sätt i all framtid. (ibid.).

4.2.3

Centrum

Inge Ivarsson (2010) beskriver vidare vikten av ett fungerande nätverk så att handeln och
centrum kan utvecklas. Centrum är viktig för en levande stad och det finns många intressenter
inom industrin som värnar om ett levande Nybro. Vi frågar honom vad han menar med detta
påstående och han svarar att Emmaboda är ett exempel på ett centrum som inte existerar
längre. Det innebär att alla högutbildade personer väljer att bo i en stad med mer människor
och bättre utbud. Det kan till exempel vara Kalmar. Det innebär att VD för Industriföretagen
inte bor i närheten utan väljer att bosätta sig i till exempel Kalmar. (ibid.).
Jonas Algotsson (2010) berättar i intervjun att mycket beror på fastighetsägarnas
engagemang. Det finns olika typer av ägare och vi har alla: små fastighetsägare som äger bara
en fastighet, större fastighetsägare som bor i Nybro och stora fastighetsägare. Ett av problem
varför det är svårt att få alla att samarbeta med varandra är att de flesta fastigheter ägs av en
bank i Danmark. ”Tyvärr, måste jag konstatera att vi har en bunt med portföljfastigheter. De
ligger i en portfölj och banken som äger den bryr sig inte om handel i Nybro”. Det vore bra
om kommunen kunde köpa nyckelfastigheter för att säkra att utvecklingen i Nybro sker för
invånarnas bästa. (ibid.)

4.2.4

Risken med sjunkande handel

Ivarsson (2010) berättar att om handeln går ner till 50 % av invånarantalet, så dör handeln ut.
Han påpekar även att bankerna inte kommer investera i verksamheter som inte har någon
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marknad. I Emmaboda finns det inga sällanköpsbutiker knappt alls och stadskärnan är borta.
Dagligvaruhandeln klarar sig alltid påpekar han. Han är orolig att samma ska inträffa i Nybro
eftersom handeln bland invånarna sjunker. (ibid.).

4.2.5

Butiksägarna

Inge Ivarsson pratar om den existerande detaljhandeln i Nybro och säger att det börjar bli en
”gammal stam” vilket innebär att butiksägarna närmar sig pension i många fall. Han säger att
det är ett växande problem eftersom det är hans uppgift att förädla butikerna. Han berättar
även om ett annat problem för etableringar och det är lokalbrist. Det finns inte tillräkligt med
stora lediga lokaler. Detta gör att en yngre generation inte kan expandera sin verksamhet i
Nybro utan stannar på en vis omsättning eftersom lokalen begränsar utbudet. Han anser att de
som har butiker idag är duktiga men att de behöver förädlas och utvecklas ytterligare. (ibid.).

4.2.6

Framtiden

Inge Ivarsson (2010) berättar om en del projekt för framtiden. Nybro Handel ska med
Emmaboda och Torsås gemensamt söka EU-bidrag för att kunna genomföra diverse
utbildningar som butikschef till handlarna och för att kunna genomföra aktiviteter som kan
föra handlarna närmare varandra. (ibid.)
Några problem som han ser med nätverket idag är att en del handlarna börjar bli ”gamla och
trötta” . De kommer inte att investera mer i sina butiker vilket gör det väldigt kostsamt för en
efterträdare. Dessutom är inte vinsterna på högre nivå idag vilket gör att det inte finns
möjlighet till marknadsmässiga löner. Vilket också kan påverka en eventuell efterträdare. Ett
annat problem är centrumbyggnader som är svåra att om arbete och bygga om. Idag
eftersträvar butiksägare öppna ljusa ytor vilket kan bli svårt i vissa delar. (Inge Ivarsson,
2010)

4.2.7

Behålla centrum

Diskussionen kommer in på vikten att behålla centrum eller istället flytta ut butikerna längst
vägarna där de syns. Men detta är inte av intresse för Nybro kommun som vill behålla
centrum. Det anses mysigt med ett centrum men Ivarsson delar inte den uppfattningen om inte
en ändring sker, för så länge det inte går människor på gatorna ser det grått och tråkigt ut. Det
är dessutom dålig sikt till butikerna och svårighet att utifrån hitta in till centrum. Han har på
olika sätt försökt att påverka politiker till exempel med fotokollage men under elva år har inte
kommunen lyssnat. Han anser att politikerna inte förstår vad sällanköpshandel är eller hur det
räknas ut i procent. Han anser att problem är svårlösta eftersom möjligheterna till att få ett
stort banklån är små och att köpmännen idag inte har något självförtroende. (Inge Ivarsson,
2010)
Han diskuterar att han vill satsa på utbildning eftersom det är en stor brist på till exempel
ekonomi sidan. De flesta är självlärda, vilket han inte anser är något fel, men det skulle vara
till gagn med djupare kunskaper och förståelser. Att de skulle klara av att göra en
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försäljningsbudget,
likviditetsbudget
och
väl
inriktade
marknadsföringsutbildning är viktigt i sammanhanget. (ibid.)

4.2.8

kundgrupper.

Även

Utveckling av nätverket

Nybro Handel ska bistå med konsultering till handlarna. Men han påpekar att de har haft
många utbildningar med handlarna och att många av dem deltog. Ivarsson hade under mötet
påpekat att det var viktigt att agera på samma sätt till exempel med öppettider. Dessutom att
de förädlar de kunder som finns och butiker, det är en början. Det har dessutom framställts ett
gemensamt presentkort som ska fungera som en tjänst till kunderna genom att de kan köpa
kortet i vilken medlemsbutik de vill och använda dem i en annan medlemsbutik om de vill.
Kunden känner på så sätt större lojalitet och att det underlättar. Dessutom vill han inför att alla
medarbetare ska få 10% rabatt. Utbildningen kostade ungefär 500 kr per deltagare. Det
fannsen kvinnlig föreläsare från Öland med på mötet som delade med sig av sina erfarenheter.
Han framhåller även att alla företagare inte verkar sammansvetsade. Detta tror han kan bero
på att det inte finns en riktig eldsjäl som vill och orkar få alla att dra åt samma håll. På mötena
så sitter vi uppdelade vid olika långbord och efteråt så går många hem utan att ha minglat.
Vilket inte ger alla chansen att prata med varandra. (Inge Ivarsson, 2010)
Det förekommer en grupp kvinnor som umgås och gör saker tillsammans och detta kan skapa
avundsjuka hos vissa. Speciellt andra kvinnliga företagare som inte känner sig tillfrågade.

4.2.9

En annan kommun med fungerande nätverk

Inge Ivarsson tar upp en kommun som har lyckats med nätverkande av småföretag bland
annat. Det är Tranås. Nybro Handel ska även vara med vid utsmyckningen av staden. Detta
gör de tillsammans med kommunen och har ansök pengar till detta ändamål. Konkret vad det
innebär vet han inte men han för en dialog med kommunen och fastighetsägarna. Ivarsson har
en önskan om att få fler ungdomar att handla och en lösning på det skulle vara att flytta
Åkrahällskolan närmare centrum.
Nybro Handel har ett mål att ta tillbaka en del av kundmarknaden och öka invånarantalet i
Nybro till 20 000 invånare. Företagarna upplevs ha olika mål och de flesta upplevs som om de
endast lever för att kunna driva sina butiker fram till pension och slippa leta efter ett annat
jobb fram till dess. (Inge Ivarsson, 2010)

4.2.10 Småföretagen i nätverket

Dustica Risticé (2010) är inte medlem i Nybro Handel. Hon gick inte med när hon startade
verksamheten och sedan har det bara fortsatt så. Hon berättar att förut innan det kom nya
bestämmelser kunde hon betala för att vara med på aktiviteterna som skedde utan att vara
medlem. Detta har ändrats. Hon har ändå inte gått med i Nybro Handel eftersom hon ansåg
det mer som en kostnad än en fördel. Hon anser att hennes största problem är kundbrist och
att Nybro Handel inte gör något för att åtgärda detta. Hon anser dem inte vara till hjälp
eftersom ”de kan inte hjälpa mig eller sig själva, och det kostar pengar” påpekar hon.
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Niklas Gratte (2010) är med i Nybro Handel och tillämpar medlemskortet till kunderna men
har även sitt egna ”privata” till butiken. Han ansåg att det var bra och att de har sålt många av
båda sorterna men mest av sitt eget. Samarbetet med Nybro Handel fungerar bra anser han
men tycker att det är synd att inte alla är medlemmar. Han påpekar också att Nybro Handel
har medlemmar som inte ligger i Centrum och att de i centrum är väldigt splittrade.
Köpcentrumen som ligger utanför är ”tillsammans” och jobbar mot ett gemensamt mål. Detta
är svårt inne i stan där alla drar åt sitt håll. Han berättar att butikerna i stan har försökt att
samordna öppettiderna men det förekommer att någon skiljer sig åt. Vid storhelger som jul
försöker de ha samma extra öppettider och annonsera tillsammans. Förekommer det skillnader
här, försöker han utmärka sig med stora rubriker. Men han upplever inte butikerna i stan som
konkurrenter utan beskriver dem som ”tighta”. Konkurrensen ligger mer mot köpcentra
istället.
Magnus Andersson (2010) är medlem i Nybro Företagsgrupp men uppfattar medlemskapet
tveksamt, eftersom det inte har varit så mycket aktiviteter på ett tag. Han påpekar att det inte
är lätt men han vill att staden alltid är blomstrande. Han upplever inte de andra butikerna i
stan som konkurrenter utan anser att de behöver finnas. Han anser att samarbete är viktigt och
diskuterar frågan med öppettider. Hans åsikt är att alla skulle försöka ha samma tider
svårigheten ligger i att det är många småbutiker. Det är därför svårt att göra det enhetligt.
Han skulle uppskatta mycket om man kunde ha mer gemensamma evenemang. Han anser inte
att kommunen gör det svårare för butikerna i centrum genom att ha gågata överallt och dåligt
med parkeringar. Han påpekar att Nybro Handel skulle försöka ändra på parkeringsproblemet
och gågatan, men de har inte fått ytterligare information om detta.
Karin Johannesson (2010) har inte butik i centrum utan är belägen utanför. Hon kom dit av en
slump för många år sedan men hon säger att om läget hade varit annorlunda och de skulle
välja plats idag, skulle de ha placerat sig i centrum. Hon säger vidare att om det skulle bli en
attraktiv lucka inne i stan skulle hon välja att flytta dit. Det är inte lokalen som är problemet
som det är nu utan bristen på kunder. Det sker ingen spontan handel, där butiken är belägen
nu. Det finns inget motsvarande företag i Kalmar berättar hon som har deras totala sortiment.
Inte någon annanstans heller konstaterar hon. Det kan vara en av anledningarna till att kunder
från storstäder tycker det är intressant och roligt. Det största problemet för butiken är
kunderna. Kommunikationen med de andra butikerna är knapp eftersom tiden inte räcker till
för henne.
Catharina Stutterheim (2010) kommer ursprungligen från Stockholm men trivs i Nybro. Hon
har nära relation med några butiksägare i stan som ägarinnan av Torg Ett och brukar även
prata med en av ägarna till Gratte i stan. Hon anser att det är viktigt att hålla ihop. Det
förekommer ibland att de diskuterar strategier om de träffas på ett av mötena. Men hon anser
även att det är viktigt att gå sin egen väg. Hon känner inget behov i att fråga andra hur de går
tillväga. Hon ska vara med på Nybro Handels nya hemsida som kommer till våren.
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Ann-Sofie Västerlund (2010) är medlem i Nybro Handel och använder sig av deras
presentkort men har även egna. Samarbetet med Nybro Handel är inte väletablerat på så sätt
att hon inte vet vad hon har för nyttan av att vara medlem trots att hon går på deras möten.
Hon känner inte att det bidrar med något att vara medlem. Hon anser att en av nackdelarna är
att alla aktivteter som sker är på torget och hon ligger längre ner. Hon påpekar att om
aktiviteterna sker längre ner försvinner folket ifrån torget. Det når aldrig fram till henne. Förra
året förekomm en dag med aktiviteter men allt var belägen kring torget istället för att sprida ut
det i hela centrum. Hon anser att hon inte får del av någon konkret information rörande Nybro
Handel och deras planer. Hon brukar ha en kontinuerlig dialog med andra butiksägare. Hon
anser att detta är av stor vikt eftersom detta utbyte av erfarenheten ger en möjlighet att
utveckla sin egen verksamhet. Hon påpekar att kunskapen som andra besitter är värdefull och
att hon aldrig blir fullärd. Hon ingår i en grupp med nio kvinnliga företagare. De samarbetar
ibland vid till exempel annonsering, som blir förmånligt för dem alla. Hon umgås även med
andra butiksföreståndare som inte tillhör gruppen med kvinnliga företagare, dessa två är inte i
samma bransch som hon själv. Detta är inget hinder för kunskapsutbyte utan hon anser att det
är minst lika viktigt med kunskapsutbyte mellan olika branscher. I kvinnogruppen ingår en
frisör, underklädesbutik, klädesbutiker, tavelaffär, tygaffär, köksaffär och Lises interiör och
vackra händer. Tillsammans har de haft en mässa vid namn ”kvinnomässa” där de hade
modevisning och de andra inriktningarna hade bord där de visade upp sina verksamheter. Hon
ställer gärna upp på fler typer av evenemang. Hon påpekar att kundantalet är ett problem.
Sofie Engdahl (2010) är inte medlem i Nybro Handel och har inget samarbete med
människorna i stan. Hon upplever dem inte heller som konkurrenter. Det är ett eget val att
hålla sig ifrån de andra företagarna eftersom hon lider av tidsbrist och känner dessutom att
hon vill kunna styra sina aktiviteter själv. Hon anser att det är för dyrt att vara med i Nybro
Handel. Dessutom är hon inte belägen i centrum vilket inte ger henne några fördelar av de
aktiviteter som ligger i stan. Hon påpekar även att det är sällan hon blir tillfrågad om
någonting. Hon går inte i någon samarbetsform utan håller sig helt för sig själv med sin
verksamhet. Hon anser att kunder och pengar är ett problem och påpekar att kunder är dåligt
informerade om utbudet i Nybro. Hon anser att de uppfattar butikerna som dyrare än vad de är
i verkligheten och säger att många förvånas över att priserna i Kalmar ibland är högre.
Anna Larsen (2010) är medlem i Nybro Handel och använder sig även av presentkorten som
de har tagit fram. Hon anser att hon samarbetar med andra butiker och har en dialog med dem.
Hon vet inte om Nybro Handel bidrar med något men är alltid med på deras sammankomster.
Mötena behandlar vad som kommer att hända och hur det kommer att gå till. Men hon
påpekar att det behöver vara mer aktiviteter på torget. Kunden är det största problemet. Hon
har deltagit i kurser av Nybro Handel. Kursen gick bland annat ut på att placera varan rätt och
så att den syns. Men hon anser att mycket inte var i enighet med hennes lilla butik utan riktade
sig till de större butikerna. Bland annat påpekade kursen att ha bilder på varan som leder
kunden fram till den. Detta är inte nödvändigt då butiken är lätt överblickbar och hon är alltid
närvarande.

Arvidsson & Harrisen

62

~ Nätverkande ~
4.2.11 Konkurrenter

Vikigt för ett nätverk är även känslan av en enhet och inte konkurrens. Det var nästan ingen
som upplevde de andra företagen i Nybro som en konkurrent men alla uppfattade Kalmar som
en stor konkurrent, eftersom kunderna valde att handla där istället för att kolla utbudet i
Nybro först.
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4.3 Imaginära organisationer
Nätverk existerar i olika former. En nätverksform är imaginära organisationer. Enligt NE (11)
så betyder imaginär “inbillad”, overklig, endast tänkt eller skenbar. Detta är ett bra sätt att
beskriva hur en imaginär organisation verkar. Imaginära organisationer sammanför företag
som kanske inte skulle anses givna vid första anblicken men som i en djupare förståelse blir
självklar. Detta är ett sätt att sammankoppla befintliga eller gamla företag med varandra i ett
nätverk för att uppnå ett gemensamt mål. Målet kan variera beroende på syftet med
samarbetet. (Hedberg m.fl., 2000) Imaginära organisationer kan också benämnas virtuella.
Virtuella organisationer är ett nätverk av företag, som genom att använda gemensamma
kommunikationsplattformar, blivit integrerade med varandra att de blir förenade verksamheter
istället för enskilda enheter. Genom att använda sig av elektroniska informations- och
kommunikationsteknik så spelar inte företagens fysiska placering någon större roll.
Byggnader, kontor och lager kan vara geografisk utspridda enheter. Därför kan det
förekomma stora organisationer med relativt små huvudkontor med tiotal rum men som kan
ha flera hundra anställda. (Jacobsen & Thorsvik, 2002)
I amerikansk litteratur benämner de ofta dessa organisationer som virtuella, ett resultat av data
termologi av virtuella minnen och virtuella värdar. De virtuella minnena kunde bli större än
vad de verkligen var och med hjälp av den virtuella världen kunde företag samverka på
samma plats, oavsett geografiska avstånd. Ett annat namn som används av Hedberg m.fl.
(2000) är imaginära organisationer. De menar med imaginär att organisationen ”inte syns ,
men finns ändå”. För att se verkligheten ur ett annat perspektiv ska man använda sig av sin
fantasi, imagine. (Hedberg m.fl., 2000) Vi kommer hädanefter att använda oss av termen
imaginära organisationer. Vi använder oss av denna definition;
”Imaginära organisationer är system där företagets avgörande värden, processer och aktörer
också existerar och hanteras utanför företagets juridiska enhet, redovisningar och
organisatoriska beskrivningsspråk”. (Hedberg m.fl., sid 16, 2000)
Imaginära organisationer kan beskrivas som ett företag som bygger upp ett rykte och en
affärsidé som genomsyrar hela organisationen omkring sig. Företaget sammankopplar
leverantörer kring sig och kunder så att dessa blir väl integrerade och nästan som ett enda stort
företag. Företaget lyckas bygga upp en känsla av ”vi” anda med leverantörer. Det finna alltid
ett ledningsföretag som ”äger” kunderna genom väletablerade och integrerade i kundernas
medvetande.
Imaginära organisationer är snarare ett perspektiv på företagande än en organisationsform. Vi
kommer därför att använda imaginära organisationer och imaginära system synonymt.
I det föregående stycket kan vi utläsa vad som är kännetecknade för en imaginär organisation.
Det måste finnas en eller flera personer som har en tanke eller vision hur han/de vill
åstadkomma något, en imaginatör. Imaginatörens roll är att med hjälp av fantasi och en
förmåga att kunna föreställa sig slutresultat utveckla en strategisk karta för hur organisationen
kan byggas upp. Enheten som imaginatören arbetar i är ledarföretaget. Genom att fokusera på
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sin kärnkompetens och skapa en kundbas, leveranssystem och metoder för
kundkommunikation, sammanbinder ledarföretaget ett kontaktnät av partnerföretag som kan
producera de önskade varorna. Det viktigaste för ledarföretaget är att förmedla sin vision och
affärsidé till partnerföretagen och att dessa delar, i alla fall i viss mån, imaginatörens vision
och affärsidé. (Hedberg m.fl., 2000)
Ett exempel är inom bilindustrin, där mycket av produktionen är uppdelat genom
”outsourcing” till andra företag men huvudföretaget monterar ihop slutprodukten.
De krafter som binder samman traditionella företag skiljer sig ifrån de krafter som håller ihop
imaginära organisationer. Ett traditionellt företag eller organisation binds samman genom till
exempel fabriker, kapital, lagar och avtal. De attraktionskrafter som förekommer i en
imaginärorganisation är.
synergi effekter vid till exempel inköp och kundbas,
möjliggöra en samordning av informationsteknologi som inte företagen kan uppnå
själva på grund av ekonomiska eller praktiska aspekter, till exempel skalfördelar vid
användning av budfirmor eller marknadsföring.
avtal mellan parterna som gynnar dem ömsesidigt
ett bra affärskoncept
en gemensam vision som uttalats av en karismatisk eller stark ledarfigur
Dessa sammanbindare förekommer i praktiken i nästan alla imaginära organisationer men
blandningen av dem kan variera. Ett mindre vanlig fall är att självständiga företag som går
ihop för att möta den starka och hotande konkurrensen från ett annat företag. (Hedberg m.fl.,
2000)
I alla imaginära organisationer finns det alltid ett ledarföretag som agerar som ”spindeln i
nätet” som Hedberg m.fl. (2000) utrycker det. Ledarföretaget intar alltså en väsentlig roll i
samarbete mellan parterna men omfattningen av verksamheten kan variera. Hur själva
spindelnätet (den imaginära organisationens uppbyggnad) ser ut varierar från fall till fall. Vi
har valt att utgå och beskriva mönstret där strategin är att kunden är grunden. Detta är ett
mönster som Hedberg m.fl. (2000) kallar för företagsrenovering. I denna utvecklingsstrategi
utgår företaget från en redan befintlig kundbas och inbjuder andra parter för att skapa
mervärden för kunden.
Figur 2 Utvecklingsstrategi

Ledarföretag

Partner

Patrtner

Kundbas
Källa: Imaginära organisationer, Hedberg m.fl., 2000
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Kunden är den viktigaste resursen för den imaginära organisationen. Detta är den viktigaste
anledningen till att företagsnätverket uppstår. En renovering av ett företag inträffar när
verksamheten inte går så bra. Traditionellt sätt gör ofta företag i denna situation en
SWOT - analys. Företaget identifierar sina styrkor och svagheter samt sina hot och
möjligheter. Om företaget var med i ett imaginärt system kan det hända att ett företag har
denna kompetens som efterfrågas. Detta perspektiv som finns i imaginära organisationer gör
att de resurser som finns inom nätverket tillhör alla oavsett formell äganderätt. (Hedberg mfl,
2000)
Den imaginära organisationen hålls ihop av de attraktionskrafter som tidigare nämnts och inte
av någon juridisk form. Det är därför viktigt att alla parter är engagerande i organisationen,
utvecklar och värna om relationerna och den attraktionskraft som finns inom kontaktnätet.
Den imaginära organisationens främsta resurs är ju de parter som ingår i den. Det måste
finnas en inre attraktionskraft för att behålla parterna inom den imaginära organisationen samt
att det finns en yttre attraktionskraft som gör att företagets intressenter vill ta del av
organisationen. Därför måste även företaget matcha parternas behov så att det samarbetet ger
ömsesidiga fördelar. Det är viktigt att samarbete inte blir ett nollsummespel. Det måste
generera mer än vad det tillför. Summan måste bli större än delarna tillsammans.
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4.3.1

Kunderna

Dustica Risticé (2010) berättar att hennes största problem är att kunder inte stannar i Nybro
och att hon gärna skulle gå med i en sammanslutning för att åtgärda detta. Men påpekar även
att detta bör vara målet med det hela.
Niklas Gratte (2010) har kunder ifrån både Kalmar, Växjö och Oskarshamn. Tyvärr är det inte
så många men det förekommer. Kundkretsen förekommer mest i områden runt 3-4 mil, då är
det hyfsat många och de är ganska regelbundna kunder. Även han anser att ett ökat samarbet
med de andra företagen skulle vara attraktivt. Han ser inte de andra småföretagen i Nybro som
konkurrenter utan nödvändiga ”grannar” som lockar kunder in i centrum där det finns en
möjlighet att de impulshandlar något mer.
Karin Johannesson (2010) anser att hon inte når kunderna i Nybro. Hennes största problem är
att kunderna väljer att handla på en annan ort och är ”inte trogna shoppare” i Nybro. Hon
anser att många familjer går in och tittar på sortimentet för att sedan besluta att vänta med att
handla tills de har besökt den större orten, Kalmar. Därför framhåller hon vikten av att hålla
ett bra pris och sortiment för att kunden ska stanna. Hon anser att kunderna inte är solidariska
eftersom det finns matvarubutiker i alla prisklasser i Nybro men ändå väljer de att handla allt i
Kalmar. Idag har hon inte tid att prata med andra företagare i Nybro men ett bättre samarbete
skulle vara lockande för henne. Men eftersom hennes placering är en bit utanför Nybro
centrum eftersträvar hon en lokal i centrum.
Magnus Andersson (2010) anser att det är svårt att locka nya kunder. Därför sanser han att det
är bra med andra företag i centrum. Han ser de andra företagen både som konkurrenter och
nödvändiga ”grannar”. De småföretag i Nybro som är verksamma i ungefär samma bransch
ser han som en slags konkurrent, men påpekar att Kalmar är den mest påtagliga.

Arvidsson & Harrisen

67

~ Nätverkande ~

4.4 Kommun
Nybro kommun består av ca 20000 invånare och det finns ca 220 företag inom handelssektorn
i Nybro (Utkast till Handelsstrategi för Nybro stad 2010).
4.4.1

Nybro Handelsstrategi och miljöprogram

För att stödja handel i Nybro lämnar Nybrokommunsstyrelses arbetsutskott ett uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden om att lämna förslag till stadsmiljöprogram och handelsstrategi.
Detta ska ske i nära samarbete med Nybro Företagsgrupp och Nybro Handel. (Utkast till
Handelsstrategi för Nybro stad 2010)
I rapportens inledning framkommer att Nybro stadskärna har klara konkurrensfördelar i
jämförelse med andra externa köpcentra. De konkurrensfördelarna anser författarna är ”unik
historisk identitet, en stor variation i arkitektur och offentliga rum, närhet till kollektivtrafik,
kultur, natur och boende”. De framhåller även vikten av förändring för att överleva. Syftet
med rapporten vara att stärka Nybro stads attraktionskraft med särskilt fokus på stadskärnans
möjligheter att behålla och vidareutveckla sin roll som detaljhandelscentrum och besöksmål.
(ibid.)
Kommunens plan är att göra en gemensam och tydlig profil gentemot besökare. De framhåller
vikten av att gestalta det offentliga rummet för att stärka ortens identitet. Deras uppgifter blir
att ordna belysning, gatumöbler, skyltar, markbeläggningar, träd och planteringar med mera,
ska utformas för att Nybro stadskärna ska upplevas estetiskt tilltalande, unik, säker och trygg.
(Utkast till Handelsstrategi för Nybro stad 2010)
Stadskärnans roll som kommunens viktigaste
mötesplats och besöksmål är starkt förankrat
med handeln i centrum. Målet är att det ska
existera ett bra och konkurrenskraftigt utbud.
Utan detta förlorar snart stadskärnan sin
attraktionskraft för invånarna och företag
påpekas det i rapporten. Förlusten av
stadskärnan innebär förlorade arbetstillfällen
och fördyrande, längre resor. Det är lättare att
attrahera kvalificerad personal till en stad med
ett fungerande handelscentrum. Detta är viktigt
för etablering av både nya företag och gamla
etableringar. (ibid.)

”Salutorget är en viktig social mötesplats” Källa:
Utkast till Handelsstrategi för Nybro stad 2010

I rapporten framkommer det även att sällanköpshandeln har haft en nedåtgående trend i
många år. Under 2008 låg försäljningsindex för sällanköpsvaror på ca 69 i genomsnitt. I
rapporten diskuteras Kalmar som samma år hade ett index på 172, detta ökade sedan IKEA:s
etablering. Genom att grannkommuner storsatsar riskerar sällanköpshandeln att tappa
ytterligare försäljningsandelar, meddelar rapporten. Rapporten meddelar att Kalmar har en
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målsättning att nå index 200 inom en nära framtid. Nybro visar inte samma trend och riskerar
att falla under en index på 50 vilket leder till en accelererande negativ spiral mot en döende
stadskärna. (ibid.)

4.4.2

Jämförelsen med största konkurrent

Kalmar anses av alla intervjuobjekt som den största konkurrenten till deras verksamhet och
detta påpekas även i Nybro kommuns rapport ovan. Därför kommer vi nu att behandla en del
information och data ifrån Kalmars handelsstrategi för att visa skillnaderna i den politiska
skvären.

4.4.3

Kalmar

Kalmars rapport kan sägas att den styras av tre ord, planering, mål och strategi. Alla dessa
delar är viktiga för att stadens alla aktörer ska dra åt ett håll. Kalmar växer mycket kraftigt.
Det kan bero på att de har en tydlig handelsstrategi och pratar om vikten av öppenhet med
butiksägarna i kommunen. Målen de presenterar är inte ouppnåeliga utan väl balanserade och
genomtänkta. De ska dessutom börja med en årlig nöjdhets-enkät till kunderna. Kalmar har ett
antal centrumledare inom olika områden för att uppehålla standard, kontroll och utveckla.
Kalmars strategi utgår ifrån information, samsyn och samarbete/samverkan. Några konkreta
mål som Kalmar har är att uppnå ett handelsindex på 200. (Detaljhandelsstrategi Kalmar
kommun, 2007)

4.4.4

Tillämpning av centralortsteori

När vi tillämpar centralortsteori måste vi ta hänsyn till påverkan av andra centralorter, som
kan påverka Nybro som centralort för handel. Kalmarkommun går från defensiv
handelsplanering till offensiv. (Detaljhandelsstrategi 2007) Kalmarkommuns handelsstrategi
ska vila på tre grundpelare: information, samsyn och samarbete/samverkan. Alla berörda
parter ska vara delaktiga i en öppen handelsplanering, det ska finnas en helhetssyn på
Kalmarsundsregionen och det ska finnas samarbete på alla nivåer. (ibid.) I dagsläge har
Kalmar lyckats att nå upp till de två första nivåer vid genomförande av detaljhandelsutredning
genom att informera alla berörda parter samt genom att uppnå en gemensam syn på hur
handelsutveckling ska ske i regionen. Kalmarkommun önskar nu att uppnå ett bättre
samverkan genom en kontinuerlig uppföljning av handelns utveckling och genom att
”definiera en tydlig” handelsstruktur med olika centrala roll i regionen, bedömning av följder
för tillgänglighet och miljö för varje ny etablering etc. (ibid.)
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4.4.5

Den faktiska bilden av kommunen

Magnus Andersson (2010) uppfattar inte att han som butiksägare får något stöd från
kommunens sida. Han anser att det är fel med en gågata på hela torget istället för asfalt. Hans
åsikt är sådan att kunderna varken kan parkera med bilar i centrum eller använda kundvagn på
grund av kullerstenarna vilket gör att många väljer Kalmar istället.
Niklas Gratte (2010) anser att det skulle tillåtas biltrafik igenom centrum för att skapa liv och
rörelse.
Jonas Algotsson (2010) säger att det finns planer på att få centrumledaren i Nybro, med det
skulle inte hjälpa att bara anlita en centrumledare och betala hans lön. Det är väldigt viktigt
att reservera resurser till böde centrumledares lön samt de åtgärder som han tänker genomföra
för att kunna genomföra förändringar och genomföra aktiviteter. Han vet inte vem som har
tagit insiativet. Han poängterar att det är väldigt viktigt att lyssna på gamla erfarna
småföretagare för att föra erfarenheten vidare.
Inge Ivarsson (2010) har vid flertalet tillfällen poängterat att han har försökt föra fram förslag
till kommunen som inte har fått gensvar. ”Om vi tar när jag kom hit 1972 då var jag inte
gammal. Då skulle de bygga kommunalhuset och då opponerade jag mig. Skrev att där
kanske stan ska utvecklas. Men de lyssnade inte alls och byggde en stor parkering med
trädgård och allt.” (Inge Ivarsson, 2010-04-XX) Han såg sin nästa möjlighet till förändring av
centrum, genom att placera Kvantum där nuvarande pingstkyrkan befinner sig. Detta var
innan kyrkan byggdes och hade inneburit att Kvantum hade legat närmare centrum och
kunderna hade kunnat handla mat innan de med lätthet kunnat gå in i Centrum. Han anser att i
dagens läge stannar inte kunden efter matinköpen för att gå en ”runda på stan”.

4.4.6

Fel på centrum

Inge Ivarsson (2010) fortsätter med att poängterar svårigheten med kullerstenar och säger att
parkering varannan dag på torget skulle göra mycket och möjligheten att kunna köra sin
kundvagn runt i centrum. Ivarsson säger att mycket av felet beror på att staden är felbyggd
från början. Vägarna leder inte in till centrum utan runt och det går bokstavligt inte att se
centrum från utsidan eftersom byggnaderna är byggda för. Centrum är felbyggd och
felplanerad. Han säger att kommunikationen mellan kommunen och butiksägarna inte
fungerar eller på någon nivå egentligen. Det är svårt att jobba för en levande stadskärna när de
drog in bidraget, de stödjer inte samarbete på samma sätt längre. (Ibid.)

4.4.7

Tranås kommun

Ivarsson (2010) berättar om en annan kommun i samma storlek som har lyckats och det är
Tranås. Kommunen samarbetar med invånarna på en helt annan nivå och de har en klar
målsättning vilket är en brist i Nybro. Han berättar att hans egen målsättning är att jobba för
att öka invånarantalet och att jobba för att Nybrobona ska stanna och handla i Nybro och inte
Kalmar. Han säger att kommunen inte kan förstå det andra delen av en följd, genom att
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anställa en arbetslös kille och göra så att han får igång en fungerande verksamhet. Då kan han
anställa andra då ökar sysselsättningen. Mycket saknas i kommunen som internet café och
större lokaler i närheten. Ivarsson vill ha fler ungdomar i stan, detta skulle kunna bli aktuellt
genom att flytta Åkrahällskolan närmare centrum. Han pratar även om kommunens
arbetsmetoder är fel genom att skicka ut en bunt med papper som ingen läser istället för att
göra ett kollage med bilder, som visar bristerna i kommunen. Ett maktskifte skulle kanske
vara lösningen. Han påpekar även att kommunen satsar för mycket på Orrefors13 och glömmer
”staden” Nybro. Detta tycker han är sorligt på många nivåer. (ibid.)

13

Glasbruk i Nybro kommun
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5

Diskussion

I detta kapitel kommer vi att analysera och tolka de föregående kapitlen. Här sammanställs
empirin och referensramen till en djupare diskussion för att sedan ge förslag på fortsatt
forskning och ”förslag på ett alternativ lösning”.

5.1 Socioekonomiska faktorer, befolkningstillväxt och konsumtionskraft
Vi börjar diskussionen med att konstatera att det finns yttre krafter som påverkar både
nationell och internationell marknad. Befolkningen idag väljer att flytta till större städer med
större utbud och olika upplevelser. Om de ändå väljer att bo kvar i en mindre stad, åtnjuter de
”småstads idyll med lugna gator och lite trafik” men lägger om sitt konsumtionsmönster och
väljer att handla i större städer där de kan kombinera dagens utflykt med handel. Detta
resonemang stödjas av både tidigare undersökningar samt den insamlade data som vi har
presenterat tidigare i uppsatsen
Befolkningen minskar i Nybro samtidigt som den växer i en residensstad Kalmar,
konsumenter föredrar att flytta dit; dessutom har Kalmar en lång tradition av handel där en
stor del av befolkningen arbetar inom branschen. Turister passerar Kalmar på vägen till sina
sommarställen eller handlar i de köpcentra som Kalmar satsar stort på. Deras målsättning är
att komma upp i 200 i branschindex. Detta skulle innebära att både invånare från Kalmar samt
lika många konsumenter från andra kommuner skulle välja att handla i Kalmar. Vi anser att
det är en positiv utveckling för Kalmar och Kalmar handel samtidigt som den utarmar handel i
mindre städer, i vårt fall Nybro. Nybro har inte så stor tradition av handel i och med att den
alltid har varit en industriell stad, stark beroende av sina tunga industrier eftersom de är bland
de största arbetsgivarna i kommunen. När en av dessa industrier går i konkurs eller varslar
påverkar det handel i Nybro negativt på grund av att arbetslösa har mindre möjlighet till att
handla. Konsumtionskraft i Nybro och dess omgivningar minskar.
I en av tabellerna som vi har analyserat där det presenteras utveckling av
konsumtionsunderlaget i kommunen över tiden. Konsumtionsunderlag ökar markant för
sällanköpsvaror från 339 miljoner kronor till 699 miljoner kronor, det vill säga att köpkraften
har mer än fördubblats på 15 år. Detta beror inte på att det är fler personer som handlar men
på ökad konsumtion hos kunderna. Samtidigt som befolkningstillväxt minskar och landet
drabbas av lågkonjunktur ökar invånarnas behov av att handla. Vi anser att en av anledningar
till att handel inte längre upplevs som en tråkig uppgift eller ett måste kan vara att shopping
idag handlar om äventyr med ljud, dofter och olika evenemang. Vi anser att det idag finns
många individen som alltid är stressade och är alltid på väg någonstans, den befinner sig hela
tiden mellan två världar: arbetet och hem, hem och arbete, arbete och skola eller dagis.
Genom det menar vi att handel skapar en magisk värld åt kunden där den kan glömma för ett
ögonblick hur stressad och upptagen den är. Just nu och här handlar allting om kunden och
dess tillfredställelse av behov. Kunden kan koppla av och låta barnen bli omhändertagna av
någon annan. Handel idag gör även detta. Barnen upplever till exempel IKEA som ett roligt
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äventyr där de får vara ifred från sina föräldrar, leka och titta på tv, det är inte tråkigt att följa
med mamma och handla längre.
Vi får stöd för vårt resonemang i de svar som vi har samlat in: konsumenterna vill ha ”lite mer
go och jippos” i butikerna. Det är det som gör att den faktiska omsättningen i kommunen är
200 miljoner kronor mindre än konsumtionsunderlaget. Vi anser att det finns ett starkt behov
av en centrumledare som skulle kunnat organisera småföretag i Nybro så att de skulle leverera
till kunden upplevelse. Många av handlarna säger att de kan tänka sig flera modevisningar
men tidsbristen gör att de väljer att avstå från det. En centrumledare skulle kunnat samordna
allt detta. En av praktiska lösningar för stressade föräldrar kunde vara ett barncenter som tar
hand om barnen under tiden föräldrarna är i centrum och handlar. Detta skulle leda till att
både föräldrarna och barnen skulle längta efter att ”gå på stan”. Vi anser att det är viktigt att
skapa strömmar av konsumenter även om några av handlarna tycker att det är kvalité istället
för kvantitet: de vill att kunderna handlar istället för att bara titta in. Strömmar med kunder
skapar nyfikenhet hos andra invånare. Om det finns en annan kund i butiken kan det betyda i
en viss konsuments ögon att det finns något för henne också.
Den verkliga utvecklingen visar på att konsumenten inte spenderar sin köpkraft fullt ut i
Nybro. 1988 spenderades det cirka 90 miljoner kronor, i dagens läge spenderas det över 200
miljoner kronor utanför kommun gränser. Vi anser att anledningen till detta kan vara att
köpkraften har ökat och behöver inte betyda att fler människor väljer att spendera sina
tillgångar någon annanstans, det kan vara samma grupp individer med ökade behov. Oavsett
varför det finns ett så stort glapp mellan den uppskattade och den riktiga konsumtionen, så
anser vi att det är mycket pengar som går förlorat för en sådan liten stad som Nybro. Vi anser
att detta inte bör ignoreras. Vi konstaterar att det inte har gjorts några konkreta åtgärder för att
förebygga handelns utveckling i denna riktning även om utredningar om handelns situation
kommer med jämna mellanrum och signalerar om samma problem. Det har inte skett några
förändringar sedan 1988, den tidigaste utredning som vi har tagit del av. Läget är detsamma
nu som det var för 22 år sedan. Det kan analyseras utifrån sällanköpsvaruindex som har gått
från 76 till 69 på tio år. Det kan uppfattas som om det inte är så stor andel. Men i absoluta tal
handlar det om knappt 50 miljoner, då kan frågan ställas om Nybro handel har råd med att
förlora mer. Det är inte förens nyligen som kommunen, butiksägarna, fastighetsägarna och
Nybro Handel har börjat agera genom att ta fram handelsstrategin och stadsmiljöprogram.
Samtidigt som den faktiska omsättningen minskar med 200 miljoner kronor i jämförelse med
den potentiella omsättningen, ska det inte glömmas att omsättningen växer genom åren det
vill säga, den faktiska omsättningen i sällanköpsvaruhandeln ökar med drygt 100 miljoner
kronor. Det som vi påpekade tidigare beror till stor del på att kunderna väljer att köpa fler
varor och inte för att befolkningen i kommunen ökar. Vi anser att det kan vara en mindre
pålitlig faktor för att minskningen av befolkningen innebär att Nybro kommun inte har samma
attraktionskraft som till exempel Kalmar och därför kan befolknings tillväxt fortsätta minska
om trenden består. I längre perspektiv påverkar det även handel. Konsumtionsmönster kan
förändras om lönesituationen försämras och sällanköpsvaruhandel utsätts för ännu fler
påfrestningar.
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Butiksägarna i Nybro har redan upptäckt denna utveckling eftersom deras kundgrupper har
minskat. De företagare som har inriktat sig till en yngre generation har fått profilera om sig då
denna grupp inte är nåbar i Nybro. Detta har medfört en förändring i sortimentet och en ond
spiral. De unga anser att det inte finns något i Nybro för dem och butiksägarna är tvungna att
inrikta sig till en lite äldre generation eftersom de har köpkraften.
Vi anser att istället för att försöka ge Nybro handeln antidepressiva medel måste de försöka
ställa diagnos och bota själva sjukdomen. Vi anser att på denna nivå kan småföretag eller
deras nätverk inte göra så mycket. Det är främst den kommunala nivån som det handlar om.
Vi anser att negativ befolkningstillväxt är något de kan försöka jobba med. Trotts att det är en
global trend att befolkningen flyttar till residens städer kan Nybro kommun vända
utvecklingen upp igen genom bra kommunal service. Det praktiska förslaget kan vara att
kommunen anställer en centrumledare som ska jobba mot alla småföretag i Nybro.
Vi anser även att stora industrier kan skapa flera problem i framtiden och orsaka oro på
arbetsmarknaden samt påverka Nybro handel negativt, vi anser att Nybro ska försöka bli
mindre beroende av industrier genom att locka flera tjänsteproducerande företag samt små
företag inom handel. Detta skulle medverka till att Nybro sprider sina risker.

5.2 Branschstrukturen
5.2.1

Kunder

Vi analyserar den branschen som småföretag i Nybro befinner sig i. Detta gör vi utifrån
Porters konkurrenskrafter. Kunderna i Nybro har stor makt över småföretag: närheten till
Kalmar och nya sätt att handla som till exempel internet leder till att Nybro handel förlorar
grep om kunderna. Många företagare anser att kunderna är otrogna shoppare som väljer åka
någon annanstans istället för att handla i Nybro. Konsumenterna vet oftast inte vad som finns
i Nybro, de tror att det finns bara en klädesaffär och deras uppfattning är att det inte finns
något för dem. Säljarna tycker att det orättvisst för att det finns både variation och ett brett
sortiment. De anser att konsumenterna bygger sin uppfattning om handel i Nybro på
obaserade grunder utan att titta in i butikerna.
Vi anser att detta är en dissonans i kommunikationen mellan företagarna och konsumenterna.
De har egna föreställningar om hur handeln i Nybro ser ut. Det verkar som om säljarna har
svårt att tolka kundernas signaler. Handlarna ska försöka nå kunderna och på ett mer påtagligt
eller aggressivt sätt visa sitt sortiment. Det visar sig att annonseringen i tidningar inte ger så
stort resultat därför måste handlarna hitta nya sätt att synas och signalera för kunderna om att
de finns och att de är beredda att möta kundernas behov.
Många företagare har en trogen krets av kunder som är återkommande. Företagarna är väldigt
måna om sådana kunderna och gör mycket för att bibehålla deras intresse för företaget. Vi
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anser att ibland är de så engagerade i att vårda om sina trogna kunder, att de glömmer deras
nya kunder ska bli en del av den trogna kretsen. Vi tror att företagen ska försöka att vara mer
uppmärksamma i den frågan och försöka locka fler nya kunder. Redan idag har småföretagen
mycket bra personlig service och olika erbjudanden men de kan till exempel samla in deras
e-mail adresser genom att lägga en enkel papperslapp vid kassan så att kunderna kan skriva in
sina adresser när de handlar. På detta viset kan de bredda ut sin kundbas utan att behöva lägga
stora pengar på att annonsera eller skicka brev. De kan skicka riktad reklam och annonsera via
mail till båda gamla och nya kunder.
De flesta företag i Nybro riktar sig mot kunderna som är över 30 år, deras produkter är relativt
dyra och exklusiva. De flesta av företagarna är väldigt måna om att uppehålla den unika
känslan som är speciellt viktig i en sådan liten stad anser företagarna. Detta sker parallellt
med att flera kunder klagar på sortimentet. Det är en annan aspekt där handlarna och kunderna
ser olika på sina produkter. Några av företag vill erbjuda flera unika varor men lite dyrare
samtidigt som kunderna vill ha flera kedjevaruhus som HM och Gina tricot som är billigare
och har massproduktion.
Vi anser att det är viktigt att komma ihåg att Nybro är en liten stad där den mest av
befolkningen jobbar på tunga industrier och har förhållandevis låga löner. Det sortimentet
som erbjuds på marknaden i Nybro kan upplevas som relativt dyrt och konsumenterna blir
priskänsliga. Möjligheten att köpa kläder och skor billigare på MODE i Kalmar lockar dem
mer än att vara unik och betala mer.

5.2.2

Leverantörer

Priset är ett viktigt verktyg för konkurrensen. Denna fördel försvinner för en del av handlarna
eftersom leverantören redan har beslutat deras pris. Det innebär att många butiker har samma
pris och kunden upplever varan som densamma. Det enda de kan påverka är marginalen
mellan det satta priset i butiken och inköpspriset. Hur stor del som blir leverantörens vinst och
hur stor del blir butikens vinst. Många företag upplever att leverantören håller i makten. Detta
är ett faktum för småföretag i Nybro som arbetar med stora leverantörer. De vinsterna som
leverantörerna får från att samarbeta med småföretagen är väldigt små i förhållande till deras
totala omsättning därför kan det upplevas som att de är maktlösa mot leverantören. De har
svårt att kommunicera fram deras önskemål och att få de stora leverantörerna att lyssna.
Några företag lyckas att skapa väldigt bra relationer med sina leverantörer. Detta gäller
framföralt leverantörer som är inte så stora och vill kanske etablera sig på marknaden. Detta
gör att båda blir mer lyhörda och försöker anpassa sig efter varandra. Några företag har en
sådan relation som liknar vertikal integration då företagen litar på sina leverantörer till en
sådan grad att gränserna flyttas och företagen upplever som om de har ett gemensamt mål, det
skapas tillit till varandra, de träffas för att diskutera gemensamma strategier och företagen kan
i vissa situationer låta leverantören att avgöra vilka varor företaget behöver. Vi anser att denna
relation skapar de bästa förutsättningarna för företagets utveckling. Där en småföretagare
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plötsligt blir en del av större struktur och kan åtnjuta av de fördelar som ett sådant samarbete
kan innebära.

5.2.3

Substitut

Företagen kan inte oftast definiera alla substitut som hotar deras vinster i företaget men några
av dem kommer fram till att substituten kan vara saker som vi kanske inte tänker på i första
hand när vi ska nämna substitut till exempelvis barnkläder. En leksaksbutik som flyttar på
samma nivå med barnklädesbutik skapar fler kundströmmar men samtidigt tar
uppmärksamheten ifrån barnkläder när föräldrar väljer att köpa en leksak istället. Vi anser att
företagarna som hamnar i en sådan situation kan försöka vända en svaghet och göra den till
sin styrka. Istället för att jobba var för sig kan de öppna upp gränser av sina företag för ett
större samarbete; företagarna kan ordna gemensamma evenemang och aktiviteter.
Vi anser att det är svårt att bedöma hur stort hotet från substitut är för att det är väldigt unikt
för varje individ. Det handlar om de val som konsumenterna står dagligen inför. De olika
alternativen är olika för olika kunder därför känner vi att det kan vara onödigt att differentiera
sig från ett visst substitut. Småföretag i Nybro ska försöka att differentiera sig genom att
skapa en unik känsla runt själva företaget. Detta resonemang kan verka gå emot vår tidigare
diskussion om att många kunder vill ha billigt och massproducerat, men vi anser att
differentiering kan omfatta mycket mer än bara produkter. Om företagarna försöker skapa en
unik upplevelse kring sina produkter anser vi att det lockar fler kunder för att det är detta som
många eftersträvar idag.

5.2.4

Nya etableringar och existerande rivaler

De finns nästan inga nya etableringar inom handel i Nybro och därför anser vi inte att det är
något större hot mot småföretag i Nybro i dagsläget däremot närheten till Kalmar och
kundernas mobilitet gör att Kalmar handel blir Nybros största rival. Hotet kommer från alla
nya etableringar av kedjevaruhus. Vi anser att de flesta karakteriseras av att har stora
investeringsmöjligheter och annan kostnadsbild än småföretag i Nybro har. Vi konstaterar att
småföretag i Nybro inte kan konkurrera med stora kedjevaruhus på samma villkor som de gör
mot andra småföretag. De kan aldrig vinna pris- eller sortiment krig.
Många småföretagare anser att deras styrka ligger i service och de tjänster som de gör för
kunderna. Vi tror att många av småföretag redan har gjort ett steg mot ”upplevelseföretag” där
deras service är en del av upplevelse. Vi kan utläsa från alla intervjuerna hur mycket
företagarna gör för att jobba mot kunden med hjälp av olika verktyg. De annonserar på olika
sätt, erbjuder olika rabatter och gör temakvällar. Några av företagarna gör det automatiskt för
att alla andra gör det och för att det ska vara på det sättet. De förstår inte att om de låter blir att
påminna kunden om att de finns blir de snart utkonkurrerade av andra företag.
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Det finns andra företag som aktivt och medvetet jobbar på att särskilja sig från lokala
konkurrenter och konkurrenter från Kalmar. De söker ständigt nya vägar för att de anser att de
vanliga rabatterna inte motiverar kunden längre. Vi anser att det är så vanligt idag att
någonstans finns det en rea. Det har blivit ett missbrukat verktyg som inte levererar samma
respons längre. Det är därför måste företagarna försöka få kundernas uppmärksamhet på ett
annat sätt. Vi anser att kommunikationen mellan kunden och företagen är extra viktig: oftast
är kunderna inte medvetna om det företagarna har att erbjuda. De anser att det inte finns något
utbud eller något att göra trotts att flera butiker erbjuder olika evenemang och kvällar. Vi
anser att företagarna ska se till att hitta nya vägar att kommunicera fram vad de har. Vi kan
tänka oss att en gemensam informationscentral skulle kunna vara ett sätt att nå kunden. Där
skulle alla evenemang kunnat samlas och ordnas i någon form av kalender, där det månadsvis
finns alla evenemang som ska genomföras. Via den får kunderna veta vad handlarna har att
erbjuda och får planera därefter. Detta skapar även känslan hos konsumenten att det finns liv
och rörelse i Nybro handel och det kan väcka deras intresse att besöka både evenemang och
affärer.
Vi anser att de största hoten mot företagarna i Nybro är kunder, leverantörer och
konkurrensen från Kalmar. Vi tror att bättre samarbete mellan småföretag skulle kunna lösa
många av de existerande problem som företagarna har.

5.3 Faktorer bakom framgång eller misslyckande
Några av de företagarna som vi har intervjuat har familjeföretag som deras föräldrar eller
farföräldrar har startat. Eget företagande hade kanske inte blivit deras första val om de fick
välja själva, därför kan det finnas avsaknad av motivation till att fortsätta jobba. Deras mål
handlar inte om effektivitet men att fortsätta familjeföretagandet. Att bara ta hand om
företaget och en liten krets av trogna kunder. Detta blir deras strategi till att uppnå uppsatta
mål. De förstår inte vikten av annonseringen eller andra marknadsföringsverktyg på grund av
att de inte överensstämmer med deras strategier för måluppfyllelse. Andra har blivit egna
företagare på grund av att de blev arbetslösa och inte kunde hitta något annat jobb. En av
företagarna säger att hon vill ha något att gå till. Hon vill gärna se framtid för sitt företag för
att annars blir det svårt att hitta ett annat jobb. Det finns företagare som har
självförverkligande, upplevelse av egen betydelse för omgivningen som mål och att vara egen
företagare är ett sätt att nå dit. Deras sätt att skilja sig från konkurrenter ligger i samma
riktning som uppsatta mål. Det kan vara speciella kvällar för kunder där företagaren får stå
framför publiken och berätta om nya produkter. Det kan vara modevissningar som hålls
framför stor publik på Skansen utan att ge det materiella gensvaret. Modevisningarna i
Stockholm som hålls av en småföretagare från Nybro utan en webbshopp kan upplevas som
meningslösa från det ekonomiska perspektivet samtidigt som det är strategier som
förverkligar företagarens mål och därför är viktiga för företaget.
Vi anser att i dessa fall är företagarnas mål av immateriell karaktär och därför är väldigt svåra
att mäta. Det faktum att överskott i företaget inte täcker marknadsmässiga löner till ägarna
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betyder kanske inte mycket för dem då deras strategier överensstämmer med deras uppsatta
mål. Vi anser att problem kan uppstår senare vid ägarskifte. Det flesta av ovannämnda
företagare börjar tänka på pensionen och därför är frågan med ägarskifte kan bli aktuell om
några år. De nya ägare kan ha andra mål i företaget än bara de immateriella, de får ta stora lån
som gamla ägare inte hade, de får attrahera nya kunder och investera i modernisering och
reklam. Det blir en utmaning att behålla dessa företag levande om företagarna inte väljer att
lägga ner verksamheten.
Utbildningen hos småföretagarna nämns ofta som en faktor som kan leda till både framgång
och motgång. Många av företagarna har ingen formell ekonomisk utbildning och oftast
lämnar de över ”pappersarbetet” till redovisningsbyrån. Även om företagarna inte har större
utbildning försöker många av dem lära sig av andra företagare. De träffas och äter
tillsammans, går på kurser som Nybro handel anordnar och försöker vara lyhörda till vad som
sägs runt dem. Vi anser att Nybro företagarna har en bra förmåga att lyssna och ta till sig.
Under tiden vi intervjuade respondenterna gjorde vi några förslag som till exempel söka sig
till Facebook och nya sätt att locka kunder när vi gjorde uppföljningsbesök hos företagarna
var vi positivt överraskade när vi fick se att de har implementerat våra förslag. Detta tyder på
att många av företagarna vill ha hjälp och de tar gärna emot den.
Vi kan konstatera att även om företagarna inte har utbildning besitter många av de stora
kunskaper oavsett vilken del av sällanköpsvaruhandel de tillhör. Det påminner oss om ett
pussel där varje företag har en del av pusselbitarna men kan inte få en hel bild själva. Vi anser
att företagarna ska ha mer samarbete med varandra och kunna dela med sig av de kunskaperna
de har. Det finns sådana företagare som be gärna om råd, samtidigt som andra företagare är
mer försiktiga. Idag ordnar Nybro handel kurser med föreläsare från Stockholm och andra
stora orter. Handel i stora orter ser annorlunda ut även om det finns vissa saker som kan vara
aktuella oavsett storlek på orten. Vi anser att det är viktigt att använda sig av föreläsare från
mindre orter där de har lyckats med sin handel. De lokala småföretagarna ska få en chans att
dela med sig av sin erfarenhet. Detta skulle leda till att företagarna byter erfarenheter som är
viktiga för att förstå lokala konsumenter samtidigt som de blir motiverade till att prestera
bättre och söka nya vägar för att utveckla sina företag. Om företagarna tillfrågas att föreläsa
för andra småföretagare signaleras det om att de är uppskattade och gör ett bra jobb. Vi anser
att projektledare för Nybro Handel inte har större förtroende för småföretagarna. Han känner
att Nybro kommun ska stödja och motivera företagarna samtidigt som det är en del av hans
uppgift att samordna företagarna och motivera dem.
Innan vi började skriva detta arbete trodde vi att de största skillnader i placeringen finns
mellan centrum och köpcentern Trana. Efter att ha genomfört intervjuerna kommer vi fram till
att Nybro har en splittrad handel där placeringen fem meter ifrån torget på en sidogata gör att
företaget hamnar utanför de största kundströmmarna. Centrum har krympt till torget och
Storgatan i direkt anslutning till torget. Vi anser att de lokalerna som finns i centrum är inte
tillfredställande för att bedriva en lönsam verksamhet: det är svårt att visa upp sitt sortiment så
att det inte ser ut som en lagerlokal, Företagarna förlorar stora grupper av konsumenter för att
det sällan finns möjlighet för föräldrarna med barnvagnar att ta sig in i affären och affärerna
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är inte handikappanpassade. Det är knappast ett problem som företagarna själva kan påverka
medvetet men vi anser att det är viktigt att ta upp det på grund av att det påverkar företagets
chanser för överlevnad avsevärt.
Många av företagarna har varken en väldefinierat målgrupp eller sortiment anpassad efter
denna grupp. De tycker att det är bäst att försöka tillfredställa alla kundgrupper i alla åldrar
med sortiment i ”alla” prisgrupper. De vill inte göra kunder besvikna med att inte ha vissa
varor hemma. För dessa företagare är relationerna med kunder är viktigare än de vinsterna de
får. Vi anser att företagarna som har immateriella mål i företaget tenderar har icke definierade
kundgrupper och sortiment. Det kan vara ett sämre val av strategi om företagen strävar efter
vinstmaximering. Småföretag med deras knappa resurser har liten chans att tillfredställa alla
kunder i Nybro. De företagen som kämpar för sin överlevnad och vill ha större vinst lägger
mer tanke bakom valet av grupper som de riktar sig mot samt vilket sortiment passar de valda
grupperna bäst.
Vi anser att om företagarna vill maximera sina vinster behöver de avgränsa kundgrupper. De
ska veta vad DERAS kund vill ha och rikta sig mot den. Risken med att försöka fånga alla
möjliga kunder är att företaget missar dem istället.
Vi anser att det viktigaste för de småföretagen är om deras mål av materiell eller icke
materiell karaktär i första hand. Detta påverkar deras val av strategier och hela företagets
utveckling. Vi tycker inte att det är lätt att säga vilka företag är på väg att misslyckas eller
inte. Deras målsättning skiljer sig från stora företag. Företagaren kan inte definieras som
misslyckad så länge företaget inte lånar pengar för att fortsätta driva sin verksamhet även om
det inte finns marknadsmässig lön.

5.4

Nätverkande

Företagen eftersträvar att ge kunderna mervärde, detta skulle kunnat uppnås genom
nätverkande. I referensramen tog vi upp ett samarbete i Italien som skulle kunna inspirera
dagens småföretag i Nybro att samarbeta på en högre nivå. Idag är det tänkt att de som är
medlemmar i gruppen Nybro Handel ska få hjälp genom konsultation och utbildningar eller
liknande. Det är även tänkt att samarbetet ska ge dem fler tillfällen att visa upp sig som på
mässor och så vidare. Vi anser att det inte fungerar som planerat. Kommunikationen mellan
företagen och Inge Ivarsson är bristfällig. Detta medför att handlarna upplever att ingenting
görs och Nybro Handel tror att de är nöjda. Målbilden är en annan viktig faktor i nätverkande.
Som vi kan se det finns det många olika mål i nätverket. Nybro Handel har sitt mål på att öka
invånarantalet och skapa olika möjligheter att integrera handlarna med varandra, som att
skapa gemensamma presentkort och liknande. Många av handlarna har olika mål de ser till sin
egen butik och vill att den ska gå bra. Många av småföretagen har mål som skiljer sig från de
målen som Nybro handel har. De är nöjda med deras situation på grund av att deras mål är av
immateriell karaktär, alla åtgärder som de gör går i denna riktning som kanske skiljer sig från
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de stora planer som Nybro handel har. Många av småföretagarna är för trötta för att våga göra
något nytt samtidigt som allt kostar pengar.
Ivarsson för Nybro Handel berättade att det förs en kontinuerlig dialog med handlarna och
allting som görs dokumenteras. När vi tog upp detta med handlarna var det inte många som
ansåg sig veta vad Nybro Handel egentligen gjorde. De ansåg de mer som en kostnad än en
tillgång. En faktor kan vara att Ivarsson endast är en inhyrd konsult på 20 timmar och inte
hinner med att göra allt som faktiskt behöver göras. Lösningen på detta skulle vara att anställa
en centrum ledare som skulle arbetade heltid endast med att utveckla handeln i Nybro. Någon
av företagarna påpekade att det kunde finnas anledning till varför Ivarsson ville ha de
aktiviteter som faktiskt görs på torget, eftersom Ivarsson har en egen butik belägen där. Vi
anser att centrumledare ska vara en anställd i kommunen för att Nybro handel inte har råd
med att anställa en centrumledare själva som det görs i stora köpcentra. Centrumledarens
uppgifter ska inkludera:
Undersöka vilka behov som kunder och företagarna har.
Motivera företagarna
Informera, Samordna och skapa samarbete mellan företagarna
Samt skapa nya informationskanaler för att nå kunder.
Kommunen ska vara en del av nätverket men nuvarande koppling mellan dem är väldigt svag,
bland annat har kommunen dragit in sitt bidrag till organisationen. Trotts Ivarssons försök att
kommunicera med kommunen har det inte skett en förändring på någon ”front”.
Ivarsson har vid flera tillfällen påpekat vikten av centrums överlevnad och välstånd. Han tog
bland annat upp ämnet om attraktionskraften för högutbildade människor. Om det inte finns
en fungerande handel kommer inte människor med högutbildade kunskaper att stanna i
kommunen eftersom de väljer att bosätta sig i mer attraktiva städer. En stad utan högutbildade
människor utvecklas i långsammare takt menar han eftersom de är dessa drivande personer
som kommer på nya idéer och är kreativa.
Jonas Algotsson tog upp svårigheten för alla involverade aktörer att samarbeta. Detta medför
att nätverket brister i alla led. Mellan Nybro Handel och fastighetsägarna, mellan
småföretagen och Nybro Handel samt mellan Kommunen och Nybro Handel. Det finns ingen
fungerande nätverk utan några icke sammankopplade kanaler där informationen förloras på
vägen. Vi anser att nätverket idag ska egentligen se ut på följande sätt: Nybro Handel –
Kommunen – Fastighetsägarna – Småföretagen på samma nivå och sammankopplade, för att
informationen ska nå alla aktörer.
Vi anser att det inte finns ett verkligt samarbete mellan dem. Detta gör att de fungerar mer
som ett kluster utan något egentlig samarbete eller integration. Småföretagen samarbetar inte
heller med varandra i någon större utsträckning utan väljer att sköta sig själva. Egentligen
skulle alla ha en gemensam målbild och det är att arbeta mot kunderna i Nybro. Många av
småföretagen i Nybro har bra kunskaper om marknaden och kunderna och vad som kan
förbättras för en liten butik i Nybro, och inte koncentrera sig på att agera som en stor butik.
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Nybro Handel har anordna utbildningar som hjälp för företagen där de höll föreläsningar om
hur butiken kunde agera i olika situationer. Många av företagarna upplevde att detta inte var
anpassat till dem eftersom det riktade sig till större butiker. Många har inte så stor yta att röra
sig på och kunden kan därför uppfatta dem direkt, föreläsningen tog upp bland annat den
frågan. Därför anser vi att de resurser som faktiskt finns i nätverket skulle utnyttjas,
kunskapen dem emellan. Om handlarna kunde byta erfarenheter och idéer till att utvecklas
skulle Nybro, anser vi, upplevas som mer attraktivt hos kunderna. Här kommer en annan
faktor in och det är konkurrensen mellan företagen. Om de börjar byta företagshemligheter
med varandra kommer de att slå ut varandra då? Vi anser att företagen har inget annat val det
är vinna eller försvinna, att se de andra företagen som en extra attraktionskraft. Ett förslag
från vår sida skulle i så falla vara att gruppera dem i olika grupper. Där företag i olika
branscher samarbetade. Detta skulle till exempel kunna vara kläder, elektronik och leksaker
som utbyter erfarenhet.

5.4.1

Imaginär organisation

Om de kunde få denna gemensamma målbild skulle de kunna skapa en imaginär organisation.
Det skulle innebära att hela Nybro centrum hade ett gemensamt samarbete mot kunderna och
utbytte erfarenhet med varandra. Organisationen skulle innebära att butikerna inte står
ensamma mot marknaden utan genom medlemskapet blir de en stark enhet. Det skulle kunna
innebära möjligheten för vissa gemensamma inköp från leverantörer. Detta skulle ge
företagen förhandlingsmakt på en helt ny nivå. Inköpen behöver inte bestå av endast
varuinköp utan praktiska saker som packvagnar och så vidare. Alla småföretag skulle inte gå
med på att samordna alla sina leverantörer eftersom vissa har god kontakt med dem. Andra
skulle se detta som en möjlighet för att kunna påverka sina leverantörer mer. För att möta
kundernas behov skulle företagen kunna byta kunddatabas för att öka chanser att involvera
och tillfredställa flera kunder. Större kunddatabas ger större spridning åt informationen, idag
är kunderna dåligt informerade om vad som finns i Nybro. Genom denna organisation skulle
Nybros småföretag kunna ”övervinna” en del av de svårigheter som finns med leverantörer,
kunder och nyetableringar i Kalmar. Det blir nästan inga nyetableringar i Nybro som det är
nu, därför bör fokus ligga på de nuvarande butikerna som finns.
En imaginär organisations viktigaste mål är kunderna. Hur organisationer når fram till dessa
och hur deras samarbete kan bidra med nya fördelar. Deras viktigaste resurs blir småföretagen
och deras kunskap. För att en sådan här organisation ska fungera behövs en ledare som
samordnar och håller kontroll. Vi anser att denna person skulle vara någon utifrån, en
centrumledare. Som ser till helhetens bästa och inte till sina egna intressen. Det viktigaste
med samarbetet ska vara att den ger tillbaka mer än den kostar. Idag upplever en del av
småföretagen att nätverket med Nybro Handel kostar mer än de får fördelar av det.

5.4.2

Kommunen

Kommunens visioner om ett levande centrum med mera skulle kunna bli verklig med denna
nya möjlighet. Detta skulle även innebära att kommunen behöver bistå med både pengar och
vi anser att de ska anställa en person som kan fungera som centrumledare men ändå ha den
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befogenheten att han kan ta beslut som inte endast ser till kommunens intresse utan hela
nätverket. Vi anser att kommunen ska anställa centrumledare för vi ser ingen annan möjlighet.
Småföretagen har inte råd att finansiera det själva. Kalmar har idag centrumledar som
samordnar företagen och skapar aktiviteter. Vi anser att det fungerar bra för Kalmar och
stödjer det påståendet genom att titta på Kalmars uppåtgående utveckling. Om Nybro vill
kunna konkurrera är det viktigt att kommunen ”lyfter blicken” och ser över ett större
perspektiv. Idag sattsar de på felsaker anser många av småföretagen tillsammans med
Ivarsson.
Sammanfattningsvis uppfattar vi att samarbetet idag inte fungerar. Kommunen har inte fått
”upp ögonen” för den nedåtgående trenden förens nu. Nybro Handel försöker på olika sätt
skapa nya samarbetsformer genom gemensamma presentkort med mera. Det viktigaste är att
småföretagen i Nybro tillsammans med Nybro Handel, kommunen och fastighetsägarna kan
dra åt samma håll. Försöka öka invånare antalet i Nybro samtidigt som att locka de befintliga
till att handla i Nybro centrum och inte Kalmar. Nybro Handel tillsammans med butikerna och
kommunen ska fungera som ett nätverk. I ett nätverk är det viktigt med öppen kommunikation
och samarbete. Det är två brister som är genomgående i alla led. Alla drar åt sitt håll och
arbetar inte för helheten eller ett gemensamt mål. I alla nätverk är det viktigt att alla parter är
på samma nivå och får samma fördelar. Vi anser att centrumledaren ska övervaka dessa
intressen och samtidigt vara nytänkande och komma med idéer för framtiden.
Vi anser att småföretagen, Nybro Handel, kommunen och fastighetsägarna ska försöka välja
en ny organisationsform. Detta skulle bli som en organisation där individuella gränser
förflyttas och innefattar alla parterna i ett samarbete. För att hålla ihop dessa intressen skulle
kommunen anställa en centrumledare, eftersom småföretagen inte har de resurserna. Genom
att arbeta mot ett gemensamt mål och kan de uppnå konkurrensfördelar mot Kalmar,
leverantörer och tillfredställa på ett bättre sätt sina kunder.
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SLUTSATSER

Sammanställa av de viktigaste slutsatserna utifrån diskussionen. För att läsaren mycket
snabbt och enkelt ska kunna se vad vi har kommit fram till med uppsatsen och för att tydligt
visa att vi har besvarat syftet och frågeställningarna.
Utifrån frågeställningen får vi följande:
A. På vilket sätt (hur) kan småföretag inom sällanköpsvaruhandel överleva i Nybro?
a. Hur ser branschstrukturen ut för småföretag i Nybro?
b. Vilka faktorer påverkar negativ/positiv utveckling i företagen?
c. Vad anser kunderna om handel i Nybro?
d. Hur samarbetar företagen, Nybro Handel och Nybro kommun?
e. Vilka andra sätt att organisera verksamheten (nätverket) finns det?
Små företag får en chans att överleva i Nybro om de skapar ett fungerande samarbete
som kan till exempel ta en form av imaginär organisation. Centrumledare är en
möjlighet
Minskande befolkningstillväxt, påverkan av stora industrier blir en faktor som
påverkar negativt utveckling av småföretag i Nybro.
Leverantörerna, kunderna, och Kalmar är de största hot mot handeln i Nybro.
Interna förhållanden påverkar företaget och dess möjlighet till utveckling.
Många av kunderna i Nybro anser att utbudet är för litet och att det inte finns något för
dem. Företagen bemöter detta med att förklara att många kunder inte har varit inne i
butiken.
Idag finns det ett samarbete mellan småföretagen, Nybro kommun och Nybro handel.
Men detta är inte ett fungerande nätverk eftersom målbilden skiljer sig åt. Dessutom är
kommunikationen bristfällig mellan parterna
Det finns en nätverksform som kallas för imaginära organisationer: denna kräver en
ledande företag eller person, vi anser att det krävs en centrumledare för detta och att
kommunen ska bistå med det om de eftersträvar ett levande centrum i Nybro.

Det finns en framtid för Nybro, det gäller bara att hitta rätt väg fram tilll den.
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BILAGA 1
Viktiga begrepp
Vi ska redovisa för de viktigaste begreppen som vi använder i vår uppsats. Vi beskriver våra
egna begrepp, som småstad, för att beskriva ett speciellt förhållande eller redan existerande
begrepp som vi skapar en ny kontextuell innebörd för.
Småstad
Småstad är ett begrepp som existerar i dagligt tal men är inte ett korrekt begrepp utifrån
litteratur. Här definierar vi hur vi ska tillämpa det i vårt arbete och avgränsa andra begrepp,
som tätort, småort och centralort. Så att det inte ska uppstå missförstånd och
begreppsförväxling.
Tätort definieras som en hussamling med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen
inte är mer än 200 meter. Avståndet kan dock variera beroende på om det handlar om större
eller mindre tätort. (SCB, 3) Det finns andra tydliga kriterier för bebyggelsen att bli
klassificerad som en tätort och det är:
En tydlig tätortskärna (centrum, city),
Minst hälften av husen har permanentboende.
Innebörden av definitionen tätort skiljer sig från utländska definitioner där antal invånare för
städer och urbana orter sätts som 2 000 eller 10 000 invånare. För att göra statistiken mer
jämförbar delas tätorten i följande kategorier: tätort med mindre än 10 000 invånare (1), tätort
med mer än 10 000 invånare (2) samt en särskild kategori för Stockholm, Göteborg och
Malmö (3). Benämning tätort omfattar både större och mindre städer, enligt äldre definition
(SCB, 3).
Tätort och inte stad. Stadsbegreppet upphörde 1971 (ibid.). Numera definieras stad som ett
geografiskt område med en viss rättslig status (juridisk definition) eller markanvändning (NE,
6). Vi kommenterar att begreppet stad inte existerar längre som ett giltigt begrepp. Idag är det
begreppet tätort som ersatt tidigare definitioner.
Småort. Vi anser att det är också viktigt att definiera småort i vårt arbete för att ordet ofta
används som en synonym till ordet småstad och därför är felaktig. Småort är en del av
glesbygd och är ett sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare samt högst 150 meter
mellan husen. (SCB, 3).
Centralort. För att underlättare ytterligare för läsaren och utesluta begreppsförväxling har vi
valt att även förklarar begreppet centralort. Ursprungligen kommer det ur centralortsteori.
Centralortsteorin bygger på en modell som visar hierarki mellan orter. I den lägre delen av
hierarkin finns det basala utbudet. Högre upp i hierarkin ökar utbudet av varor, tjänster och
service. För att denna modell ska fungera måste alla invånarna i området använda sig av de

olika slags varor, tjänster och service som finns tillgängliga på den närmsta orten. (Sannel,
2005)
Centralortsteorin används för att förstå och förklara hur orterna på olika nivåer i det
hierarkiska ortsystemet samspelar med varandra. Den har legat till grund för kommunal
indelning i Sverige 1962. (ibid.)
De nya kommunerna bildade så kallade funktionella regioner med en centralort som ofta
bestod av en större eller medelstor stad. Kommunens invånare som bodde på mindre orter
eller på landsbygden skulle söka sig in till centralorten för att arbeta, handla samt nyttja den
service som bara var tillgänglig i centralorten. (ibid.) Centralort används som en alternativ
benämning på tätort, framförallt när det ska understrykas platsens betydelse för omlandets
försörjning i servicehänseende. När det gäller de stora svenska kommunblocken talas det ofta
om centralorten i respektive kommun. (NE, 7)
I vårt arbete kommer vi att använda begreppet småstad trots att det inte är vetenskapligt
accepterad. Vi anser att ordet ”stad” är starkt förankrad i det vardagliga språket och är mer
läsvänligt än tätort. Med begreppet småstad menar vi egentligen tätort med ett invånarantal
på 10 000 till 19 999 personer.
Vi ska använda oss av begreppet centralort och områdescentra som synonymer för
tätort och när vi vill poängtera Nybros betydelse som handelscenter i följande avsnitt.

BILAGA 2
Småföretag
Vi anser att det är viktigt att definiera begreppet småföretag med hänsyn till de företag som
förekommer i Nybro, samt att tolka handelsförhållanden som finns i dessa småföretag.
Småföretag är företag med mindre än 50 anställda (NE, 13). Detta överensstämmer med EU:s
definition av småföretag (FF, 14). I folkmun räknas ofta småföretag till en grupp företag med
färre än 10 anställda. Den officiella definitionen av denna typ av företag är egentligen
”mikroföretag” (Ylinenpää m.fl., 2006).
År 2008 fanns det 936 608 privata småföretag med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa
småföretag uppgick till drygt 99 procent av alla företag i Sverige (www.ff.se).
Vi anser att det är viktigt att ta upp en grupp av småföretag som benämns i litteraturen
som soloföretag. Dessa är företag som driver näringsverksamhet utan anställda. Det finns ca
600 000 soloföretag i Sverige och av dessa jobbar ca 110 000 på heltid. (Carlsson, 2008).
Småföretags karakteristiska drag är att de har en enkel, välordnad och överskådlig struktur
(ibid.) Ägandet av småföretag är ofta fördelat inom familjen och därför kännetecknas det av
samförstånd och en känsla av ”en enda stor familj” (Nielsen & Lekvall, 2006). Ett annat drag
som ofta förekommer i småföretag är att de leds spontant, mer känslomässigt än rationellt. Att
granska småföretag är komplicerat eftersom det oftast finns fler faktorer än bara rent
affärsmässiga och det kan finnas känslomässiga band till företaget i sig.
(Ylinenpää m.fl., 2006)
Problemet med klassificering av småföretag är väldigt komplex eftersom företagen har
betydliga skillnader i sin utformning och styrning. Det finns allt från rena ”leverbrödsföretag”
till företag som är hårt inriktade på ekonomisktillväxt. Småföretagen är viktiga för samhället
för det finns en förhoppning att dessa ska så småningom utvecklas till större företag. Den
ideala bilden är att alla småföretag ska bli förändringsmotor inom näringsliv och
ekonomitillväxt. I vissa fall är det så, men det finns företag som är starkt kopplade till
familjen och till ägarens privatliv. Dessa företag representerar ofta den föråldrade och stela
organisationen i de växande företagen som även hämmar tillväxt. (ibid.)
I vårt arbete kommer vi att använda oss av begreppet småföretag som företag med färre än 10
anställda, så kallade mikroföretag, samt företag som drivs som näringsverksamhet utan
anställda, så kallade soloföretag. Vi kommer inte att använda oss av begreppet mikroföretag
eller soloföretag utan detta faller under begreppet småföretag.

BILAGA 3
Handel
Varuhandel beskrivs bäst med distributionsbegreppet där distributionen kopplar samman
produktion och distribution (Tufvesson, 1996):
Produktion

distribution

konsumtion

Distributionen sker via olika distributionskanaler och kanalerna brukar delas in olika led. En
av leden på vägen till konsumenten är grosshandel. Dessa är speciella distributionsföretag
som säljer varor till andra företag. Konsumenten gör oftast sina inköp hos speciella
distributionsföretag som kallas för detaljhandel. (ibid.) Det är sista ledet i distributionskedjan
för varor från producent till konsument (NE, 15).:
Producent

Grosshandel

Detaljhandel

Konsument

Varuhandeln är således kombination av gross- och detaljhandel (Tufvesson 1996).
Detaljhandel är ett komplext område som delas upp efter konsumenternas behov och
köpfrekvens i dagligvaruhandel och sällanköpshandel. I dagligvaruhandel möts konsumenten
och säljande företag dagligen. Dagligvaror fyller konsumenternas dagliga behov. (ibid.) I
denna grupp ingår följande (SCB, 16):
Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak (SNI 47.11),
Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak (SNI 47.2)
Till sällanköpsvaruhandel räknas övrig detaljhandelskonsumtion (Tufvesson, 1996). De varor
som ingår i gruppen är följande (SCB):
 Annan detaljhandel med brett sortiment (SNI 47.19),
 Specialiserad butikshandel med informations- och kommunikationsutrustning (SNI
47.4),
 Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd (SNI 47.5),
 Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar (SNI 47.6),
Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror (SNI 47.7, inklusive apoteksvaror)
(ibid.).
Varje vecka spenderar konsumenter många timmar åt att handla. Av den totala privata
konsumtionen står detaljhandelsvaror för en tredje del. (Bergström & Fölster, 2009)
Handelsbranschen anses inte ha en stor betydelse för den ekonomiska tillväxten vilket har
gjort att det inte satsas lika mycket pengar på handelsrelaterad forskning. (Bergström &
Fölster, 2009)
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