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ABSTRACT 

Shopping is not a new phenomenon. However, the location of shopping and the way we shop 

have changed over time. The stores may choose to locate their business in different places in 

order to achieve high turnover and profitability. In today´s society there are many places 

where we can see buildings with stores inside them; we call them shopping centers. There are 

several advantages with placing a store in a shopping centre compared to other locations. One 

is that there are different kinds of stores under one roof where it´s possible to combine 

shopping with grabbing a cup of coffee with friends and acquaintances. Another is that a 

shopping centre can attract customers by a well planned tenant mix. There are also drawbacks 

with locating a store in a shopping centre, for instance the rent is a lot higher compared to 

other locations. Another negative thing might be the fixed opening hours that all the stores 

within the shopping centre need to follow. The aim of this paper is to look into whether the 

location is of importance when it comes to the turnover and the profitability of a store.  More 

specific, with our study we wanted to find out if stores that have moved from a pedestrian 

street to a shopping centre now have an increased turnover and profitability. To answer the 

purpose of this paper a case study was carried out. Empirical material was gathered through 

semi- structured interviews over the period of two days. We used two theories to analyze the 

information, the Marketing Mix and the Clustertheory. After the interviews with the assistants 

from the five stores located in Piteå shopping centers, our conclusion is that: our theory that 

it´s better for a store´s turnover and profitability to be located in a shopping centre compared 

to directly on a pedestrian street corresponds well with the cases we have studied. Both the 

turnover and the profitability has increased and a great part of that can be explained by the 

fact that business leads to more business, the stores in the shopping centre draw customers to 

each other by clustering. By complementing and competing with each other, the stores give 

the shopping centers a higher power of attraction which leads to more costumers visiting the 

shopping centers and the separate stores. Our conclusion is therefore that cooperation leads to 

success. 



SAMMANFATTNING 

Handel är inget nytt fenomen. Däremot har lokalisering av handel och sättet att handla på 

förändrats över tid. Butikerna kan välja att placera sin verksamhet på olika platser för att 

uppnå hög lönsamhet och omsättning. I dagens samhälle kan vi på många ställen se 

byggnader fyllda med affärer inuti; vi kallar dem gallerior. Det finns flera fördelar med att 

etablera en butik i en galleria jämfört med andra affärslägen. En fördel är att det finns flera 

olika typer av butiker under ett tak där det går att kombinera shoppingen med att ta en fika 

med vänner och bekanta. Dessutom kan kunderna lockas till gallerian genom en välplanerad 

hyresgästmix. Det finns även nackdelar med att etablera sig i en galleria, exempelvis kan 

hyrorna i en galleria vara betydligt högre jämfört med andra affärslägen. En annan negativ sak 

kan vara de bestämda öppettiderna som alla butiker i gallerian måste följa. Syftet med vår 

uppsats är att undersöka om butikernas val av placering har betydelse för omsättningen och 

lönsamheten. Mer specifikt vill vi med vårt arbete ta reda på om butiker som flyttat från 

gågatan in i en galleria ökat lönsamheten och omsättningen. För att besvara syftet genomförde 

vi en fallstudie på fem butiker som uppfyllde kriterierna. Det empiriska materialet samlades in 

under två dagar genom semistrukturerade intervjuer. För att analysera det insamlade 

materialet använde vi oss utav två teorier, marknadsmix och klusterteori. Efter att ha 

intervjuat butiksanställda i fem butiker belägna i Piteås två gallerior har vi kommit fram till 

följande slutsats: vår teori om att det är bättre för en butiks lönsamhet och omsättning att 

placera sig i en galleria jämfört med enskilt ute på en gågata stämmer väl överens med de fall 

vi studerat. Både lönsamheten och omsättningen ökar och till stor del beror det på att handel 

driver handel, butikerna som ligger i gallerian lockar kunder till varandra genom klustring. 

Genom att butikerna kompletterar och konkurrerar med varandra får galleriorna en ökad 

attraktionskraft som leder till att fler kunder besöker galleriorna och de enskilda butikerna. 

Vår slutsats är till följd därav att samarbete leder till framgång.  
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1 INTRODUKTION 

Det här kapitlet innehåller bakgrund, problemdiskussion samt uppsatsens syfte. Dessutom 

presenteras den forskningsfråga som är tänkt att besvaras med hjälp av undersökningen. 

Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. 

1.1 BAKGRUND 

Handel är inget nytt fenomen. Däremot har både lokalisering av handel och sättet att handla 

på förändrats över tid. Här och var byggs nya modeller av handel upp för att locka fler 

konsumenter. I dagens samhälle kan vi på många ställen se byggnader fyllda med affärer 

inuti. Vi kallar dem för gallerior, en plats där människor kan spendera flera timmar med att 

shoppa. Idag finns det 338 gallerior och köpcentrum i Sverige. De har en total omsättning på 

140 miljarder vilket motsvarar 33 procent av detaljhandelns totala omsättning 

(www.centrumutveckling.se).  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Varuhus som sådant är en gammal företagsform. I Belgien och Frankrike etablerades de första 

”grand magasins” för mer än 100 år sedan. Motsvarande varuhusformer utvecklades i de 

anglosaxiska länderna under namnet ”department stores”. Till varuhus med gamla anor i 

Sverige kan nämnas NK och PUB. På 1930-talet utvecklades det i USA så kallade ”variety 

stores” som tillhandahöll ett enkelt sortiment av vardagsartiklar till ett lågt pris. Samtidigt i 

Sverige uppstod ”basar-varuhusen” EPA och Tempo som hade liknande upplägg. På slutet av 

50-talet fick de sällskap av den kooperativa Domuskedjan (Larsson, 1994, s 48 f). 

Malmöföretaget Wessels tog 1961 med amerikanska ”shoppingcenters” som förebild steget 

att flytta ut verksamheten till stadens utkanter. De gjorde om verksamheten till en 

stormarknad med lågprisprofil. Wessels framgångar gjorde att varuhuskedjorna KF och EPA 

snart följde efter (ibid). Under de senaste åren har stora förändringar ägt rum inom 

varuhussektorn och frågan som uppstår är om varuhusen kommer att finnas kvar i framtiden. 

Stormarknaderna är den enda varuhuskategori som fortfarande håller sin marknadsandel. Fler 

och fler varuhus görs om till gallerior. Redan 1990 gjordes NK om och finns idag endast kvar 

som ett fastighetsbolag som hyr ut butiksplatser till fristående fackhandlare (Larsson, 1994, s 

51 f). Den internationellt mest använda definitionen av en galleria/köpcentrum är formulerad 

av Urban Land Institute (ULI):  

"A group of commercial establishments, planned, developed, owned, and managed as a unit, 

with off-street parking provided on the property (in direct ratio to the building area) and 

related in location, size (gross floor area), and types of shops to the trade area that the unit 

serves” (McKeever, 1953).  

ULI är en amerikansk ideell organisation som arbetar med forskning och utbildning inom 

fastighetsmarknaden (www.uli.org). Nationalencyklopedin definierar galleria som en byggnad 

vilket inrymmer ett flertal olika butiker (www.ne.se). Den definition vi kommer att använda 

oss av är Wikipedias mer utförliga förklaring som lyder: en galleria är en inbyggd gågata med 

butiker. Gallerian kan utgöra eller vara en del av ett centrumområde. Den skiljer sig vanligtvis 

från ett varuhus genom att butikerna i en galleria oftast har olika namn och ägare. En galleria 

innehåller både större och mindre butiker, restauranger, cafeterior och ibland även varuhus 

(www.wikipedia.org). 

http://www.centrumutveckling.se
http://www.uli.org
http://www.ne.se
http://www.wikipedia.org
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1956 i Southdale, USA anlitades arkitekten Gruen för att bygga ett ”shopping centre”. Han 

beslutade sig för att installera luftkonditionering samt att sätta ett tak på byggnaden och i och 

med det var gallerian född. Under 1970-talet startades den stora spridningen av gallerior i 

USA och i Europa påbörjades etableringen. I början av 1980-talet hade fenomenet galleria 

integrerats i den amerikanska kulturen. En alltför snabb expansion av gallerior orsakade en 

överetablering som under 1990-talet ledde till att galleriorna blev tvungna att ta 

marknadsandelar utav varandra. Som ett exempel kunde en person i Southdale köra ut från 

parkeringsplatsen tillhörande en galleria och upptäcka att nästa byggnad var ytterligare en 

galleria (Economist, 2007).  

Gallerians historia i Sverige går tillbaks till 50-talet då det började byggas gallerior men det 

var först på 80-talet som den stora etableringen ägde rum. Från början fanns det gallerior 

endast på ett fåtal platser runtom i Sverige. I småstäder och förortscentrum lockades turister 

till gallerian därför att det var speciellt då det under ett och samma tak gick att göra olika 

typer av inköp (Anderson, 2007). Shopping i Luleå som var Sveriges första galleria invigdes 

27 oktober 1955. Gallerian var även en av Europas första (www.shoppinglulea.se). Idén med 

gallerian var att stadslivet skulle flyttas inomhus och därmed uppmuntra till möten och 

samvaro. Detta innebar sparad tid för den enskilda individen och blev därför populärt. Sedan 

dess har det skett en lavinartad tillväxt av gallerior, från att endast ha funnits i småstäder och 

förortscentrum finns det numera en galleria i var och varannan stad (Andersson, 2007). I Piteå 

öppnades den första gallerian 1989, den fick namnet Småstaden (www.smastaden.com). I 

storstäder förekommer ofta flera gallerior inom en liten radie (Andersson, 2007).  

Det finns flera fördelar med att etablera butiken inne i en galleria jämfört med andra 

affärslägen. En fördel är att det finns flera olika typer av butiker under ett tak där det är 

möjligt att kombinera shoppingen med att ta en fika med vänner och bekanta, utan att behöva 

bekymra sig över det rådande vädret. Dessutom kan kunderna lockas till gallerian genom en 

välplanerad hyresgästmix (Levy & Weitz, 2004, s 220). I en galleria förekommer ofta en eller 

flera ankarbutiker, vanligtvis välkända butikskedjor som syns i stora reklamkampanjer och via 

dem lockas kunderna till gallerian. En ankarbutik är en butik med hög besöksfrekvens och 

stor dragningskraft som genom sin närvaro ökar ett köpcentrums omsättning (Bruvik, 

Centrumutveckling). Ankarbutiker placeras oftast på strategiska platser långt in eller högst 

upp i en galleria för att locka kunderna till butiker de passerar på vägen (Nicholls, Li, 

Kranendonk & Roslow, 2002). En galleria bör innehålla flera klädesbutiker men de får inte bli 

för många eftersom lönsamheten för den enskilda butiken riskerar att försämras. Förutom 

vanliga butiker såsom sko- och klädbutiker är det bra om det även finns någon form av 

fackhandel (data, telefoni, hälsokost och liknande). En annan fördel med gallerior är att 

städning och underhåll av gemensamma ytor sköts utav fastighetsägarna. I en galleria har alla 

butiker samma öppettider för att skapa enhetlighet (Levy & Weitz, 2004, s 220).  

Det finns även vissa nackdelar med att etablera sig i en galleria, exempelvis kan hyrorna i en 

galleria vara betydligt högre jämfört med andra affärslägen. Detaljhandelsvaror som kräver 

stora ytor söker ofta andra alternativ. En del hyresgäster kanske inte tycker om 

fastighetsägarens sätt att kontrollera butikernas verksamhet genom till exempel bestämda 

öppettider. Slutligen kan konkurrensen inom gallerian bli för hård vilket kan leda till att små 

men även stora butiker tvingas slå igen (op cit, s 221). Det faktum att galleriorna har öppet 

längre på vardagar samt lördags- och söndagsöppet gör att det även blir tillgängligt för kunder 

som arbetar udda tider, eller av andra orsaker inte kan handla på sedvanliga öppettider. 

Längre öppettider ställer högre krav på personalinsatser och leder till högre lönekostnader. 

Ifall de förlängda öppettiderna endast leder till att konsumentens inköp flyttas i tiden och inte 

till ökade försäljningsvolymer försämras utnyttjandet av den tillgängliga arbetskraften 

http://www.shoppinglulea.se
http://www.smastaden.com
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(Larsson, 1994, s 81 f). Vi undrar hur det ser ut i verkligheten, leder omplacering till att 

butiker får sälja mer? Om så är fallet bidrar det till en högre lönsamhet eller äts det upp av en 

dyrare hyra samt högre lönekostnader i samband med flytten? En fråga som vi är intresserad 

av att få svar på är således om det är mer lönsamt för butiker att vara placerad i en galleria 

jämfört med om de är belägna enskilt utmed stadens gågata?  

1.3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka om butikernas val av placering har betydelse för 

omsättningen och lönsamheten. I vårt arbete vill vi ta reda på om butiker som flyttat från 

gågatan in i en galleria ökat lönsamheten och omsättningen. Frågan som vi är intresserad av 

att få besvarad är: 

 Har butikernas omplacering från gågata in till en galleria haft någon betydelse för 

lönsamhet och omsättning? 

1.4 UPPSATSENS DISPOSITION 

KAPITEL 1, INLEDNING  

I det här kapitlet introduceras läsaren till studien och dess syfte. Uppsatsen inleds med en 

bakgrund för att ge information om vad studien kommer att handla om, detta följs av 

problemdiskussionen.  Därefter presenteras syftet och studiens frågeställning. Avslutningsvis 

ges uppsatsens disposition. 

KAPITEL 2, METOD 

I uppsatsens andra kapitel presenteras vårt metodurval för studien. Därefter beskrivs vilken 

forsknings- och undersökningsansats uppsatsen utgår ifrån. För att tydliggöra så mycket som 

möjligt för läsaren förklarar vi tillvägagångssättet med att samla in data till teoriavsnittet och 

empirin. Till sist diskuteras studiens validitet och reliabilitet samt de problem som uppstod 

utifrån de val av metod som har gjorts.  

KAPITEL 3, TEORI 

De relevanta teorierna för vårt problemområde och syfte redovisas i detta kapitel. Dessa ligger 

till grund för den empiriska studien, de blir den teoretiska referensramen för studien. Först 

presenteras marknadsmixen, bestående av de 4P:na; Produkt, Pris, Plats och Påverkan.  

Därefter beskrivs klusterteorin, kluster av butiker i gallerior och även klustrets fördelar och 

nackdelar. Det avslutas med några användbara nyckeltal rörande lönsamhet och omsättning. 

KAPITEL 4, EMPIRI 

Här presenteras data och information som samlats in i studien. Kapitlet inleds med en kort 

presentation av galleriorna, företagsorganisationerna och butikerna. Det följs av en 

sammanställning av de gjorda intervjuerna, där våra frågor används som grund för 

respondenternas svar.  

KAPITEL 5, ANALYS OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel kopplas den teoretiska referensramen samman med den empiriska bakgrunden 

för att kunna besvara vår problemfråga och syftet med studien. Vidare i kapitlet presenteras de 

slutsatser vi har kunnat dra utifrån studien tillsammans med en diskussion kring resultatet och 

dess relevans.  Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom området.  
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2 METOD 

Följande kapitel behandlar uppsatsens forskningsansats, undersökningsansats samt 

datainsamlingsmetod. I kapitlet beskriver vi vårt metodurval samt de metodproblem som vi 

försökt hantera. 

2.1 METODURVAL 

I vårt arbete har vi begränsat oss till detaljhandeln i Piteå. I Piteå stadskärna finns det idag två 

etablerade gallerior, Småstaden och Gallerian Piteå. Gemensamt för de båda galleriorna är att 

de båda är belägna utmed gågatan som löper genom staden jämns med övriga butiker. En 

annan gemensam sak är att det i båda galleriorna finns butiker som tidigare varit enskilt 

placerade utmed gågatan och som har valt att flytta in. Vi har avgränsat vårt urval genom att 

vi studerat två butiker lokaliserade i Småstaden samt tre butiker i Gallerian Piteå.  

2.2 FORSKNINGSANSATS 

Det finns två olika sätt att bearbeta och analysera insamlad data, en kvalitativ eller kvantitativ 

metod. En kvalitativ metod bygger på att omvandla det som observerats, rapporterats eller 

registrerats till skrivna ord medan den kvantitativa metoden strävar efter att mäta företeelser 

för att de ska kunna omvandlas till siffror (Denscombe, 2000, s 203 ff). Syftet med vår studie 

var att i helhet beskriva om lönsamheten och omsättningen påverkades utifrån butikernas 

lokalisering. Detta ämnade vi göra på ett detaljerat sätt och inte bara genom att återge rena 

sifferfakta. Detta gjorde att utgångspunkten för uppsatsen blev den kvalitativa metoden.  

Arbnor och Bjerke (1994, s 65 ff) nämner tre olika metodsynsätt inom företagsekonomi, 

analytiskt-, aktörs- och systemsynsättet. Denna uppsats utgår ifrån ett analytiskt synsätt där vi 

genom ett representativt urval ser på helheten. Den inriktar sig på att beskriva och förklara en 

objektiv verklighet med en strävan att hitta orsak och - verkanssamband.  I vårt fall ville vi se 

om det fanns något samband mellan en butiks lokalisering och dess omsättning.  

Enligt Artsberg (2005, s 31) finns det två tillvägagångssätt för att få fram information, 

deduktiv och induktiv metod. Den deduktiva metoden tar sin utgångspunkt i befintlig teori 

och avsikten är att testa teorin medan den induktiva metoden utgår ifrån empirin och avsikten 

är att skapa ny teori (ibid). Då vi ämnade beskriva och förstå verkligheten var den bäst 

lämpade metoden den deduktiva.  

2.3 UNDERSÖKNINGSANSATS 

Denscombe (2000) nämner framförallt tre forskningsstrategier; surveyundersökningar, 

experiment och fallstudier. Surveyundersökningar är ett tillvägagångssätt som inbegriper 

empirisk forskning vid en viss tidpunkt. Användarna av surveyundersökningar strävar efter att 

avbilda helheten med hjälp av omfattande och fullständiga data (Denscombe, 2000, s 12 f). 

Syftet med experiment är att under kontrollerade former testa redan existerande teorier eller 

att upptäcka nya förhållanden i det aktuella undersökningsmaterialet (Denscombe, 2000, s 55 

f). Enligt Denscombe handlar experiment om att isolera enskilda faktorer för att kunna 

observera och mäta effekterna därav (ibid). En fallstudie innebär att ett fåtal 

undersökningsenheter (fall) studeras grundligt (op cit, s 41). Fallstudien kan genomföras 

antingen vid ett särskilt tillfälle eller över tiden och baseras på både kvalitativa och 

kvantitativa primär- och sekundärdata (op cit, s 43). Syftet med fallstudie är enligt 
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Denscombe att utifrån den speciella undersökningsenheten erhålla en djupgående redogörelse 

för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppkommer (ibid). Utifrån detta har 

vi som undersökningsansats i vårt arbete använt oss utav fallstudier. När det kom till val av 

undersökningsenheter var vårt urval rätt begränsat eftersom vi endast var intresserade av 

butiker som flyttat från gågata till galleria. Då vi tidigare avgränsat oss till Piteå och dess 

gallerior började vi med att ta reda på vilka butiker som stämde in på vårt kriterium. Vi 

kontaktade de aktuella butikerna för att höra om de kunde tänka sig vara med i vår studie. Två 

butiker valde av olika anledningar att inte delta, kvar blev Hälsokraft, Guldfynd och Lindex i 

Gallerian Piteå samt Team Sportia och Elkedjan i Småstaden. De blev således våra 

godtyckliga undersökningsenheter. 

2.4 DATAINSAMLINGSMETOD 

Det finns två typer av data som kan användas, primärdata är information som inte har varit 

insamlad eller publicerad tidigare medan sekundärdata är data som är publicerad och utgiven i 

olika former och varierande tillgänglighet (Christensen, Andersson, Carlsson och Haglund, 

2001, s 69). Första steget blev att samla in sekundärdata genom att utföra en litteraturstudie 

för att se om det genomförts tidigare studier i det aktuella ämnet. Genom att undersöka 

litteraturen skapas en förståelse om vad som är det huvudsakliga problemområdet och vilka 

luckor som finns i ämnet. Till mesta del har vi letat sekundärdata via olika databaser för 

böcker och tidsskrifter på internet såsom till exempel Libris och AffärsData. Vi har även 

använt oss utav olika sökmotorer på internet, bland annat Google, Yahoo och AltaVista. 

Några sökord som vi har använt oss av: köpcentrum, galleria, köpcenter, handel, lönsamhet, 

påverkan och effekter, läge, segmentering, positionering. När de gäller de engelska 

motsvarigheterna har vi sökt på Ebsco och Emerald.  

Denscombe (2000) beskriver fyra olika insamlingsmetoder; enkäter, intervjuer, observationer 

och skriftliga källor. Den huvudsakliga insamlingen har skett genom personliga intervjuer. 

Det var viktigt att intervjuerna gav oss de data som vi eftersträvade för att vi skulle kunna 

använda dem som informationskälla på ett effektivt sätt. Våra intervjuer var av 

semistrukturerad typ, där vi hade förberett grundfrågor med öppna svar (se bilaga A) för att 

respondenten skulle få möjlighet att utveckla sina synpunkter. Detta ledde till att vi som 

intervjuare var tvungna att vara flexibla (Denscombe, 2000, s 135). Vi intervjuade den person 

som besatt den relevanta informationen om butiken för att öka svarens reliabilitet. De 

personer som vi intervjuade var Åsa Markström (butiksanställd, Hälsokraft), Erika Strand 

(butiksanställd, Guldfynd), Leif Lidström (butikschef, Elkedjan), Peter Hansson (butikschef, 

Team Sportia) samt Helena Dahlberg (butikschef, Lindex). 

2.5 METODPROBLEM 

I detta avsnitt kommenteras uppsatsens validitet och reliabilitet för att läsaren ska få en 

uppfattning om hur pass tillförlitligt materialet är. Validitet definieras som en metods eller ett 

mätinstruments förmåga att mäta eller avbilda det som avses. Med reliabilitet menas 

undersökningens grad av tillförlitlighet. God reliabilitet kännetecknas av att resultatet av 

undersökningen ska bli detsamma oavsett vem som utför den (Christensen et al, 2001, s 290) 

För att vi skulle bli insatta i ämnet och få en ökad förståelse för ämnet gjorde vi en 

litteraturstudie om gallerior och lönsamhet. Validiteten ökade då litteraturstudien 

genomfördes före den empiriska undersökningen. Bryman (2005, s 47) menar på att 

validiteten i kvalitativa undersökningar är vanligtvis hög. Vid en intervju ges möjligheten att 

uttrycka sina åsikter på ett annat sätt än om intervjuobjektet till exempel får en enkät att fylla i 
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(ibid). Genom att vi utförde intervjuerna personligen med respondenterna ökade 

möjligheterna för att frågorna skulle tolkas på rätt sätt. För att minska risken för att vi som 

intervjuare skulle påverka respondenternas svar försökte vi att inta en neutral hållning. Vi lät 

respondenterna besvara frågorna utan inblandning från oss, det vill säga att vi inte på något 

sätt styrde deras svar. Genom den personliga intervjun gavs också möjlighet till följdfrågor. 

Ett problem som uppdagades vid genomförandet av studien var avsaknaden av tillgång till 

årsredovisningar för de enskilda butikerna. De utvalda butikernas redovisningar är en del av 

koncernens redovisning då alla ingår i större kedjor. Detta gjorde det omöjligt för oss att 

urskilja samt analysera en specifik butiks lönsamhet och omsättning med hjälp av siffror. Vi 

fick istället förlita oss till det våra respondenter uppgav vid intervjuerna. Validiteten kan i och 

med det ha påverkats negativt.  

Reliabiliteten stärktes då bägge författarna var närvarande vid samtliga intervjuer samt att 

båda förde noteringar över respondenternas svar. Den stärktes ytterligare då butikerna fick 

välja ut den person som de ansåg mest lämpad att besvara våra frågor. I och med att syftet 

med fallstudier är att skapa en bild av det specifika och inte några generaliseringar kan det 

medföra att det är svårt att avgöra huruvida resultatet kan överföras på andra objekt. Vår 

utgångspunkt är en kvalitativ studie eftersom målet inte är att skapa en perfekt reliabilitet utan 

vi ämnar ge en bild av hur det kan tänkas se ut i verkligheten (Jacobsen, 2002, s 150 ff).  



7 
 

3 TEORI  

I detta kapitel redovisar vi uppsatsens valda teorier; marknadsmixen, klusterteorin samt 

lönsamhet och tillväxt. Dessa ligger till grund för vår rapport och som vi anser är av stor 

relevans.  

3.1 MARKNADSMIXEN 

Företags konkurrensmedel delas ofta in i 4P:n; Produkt, Pris, Plats och Påverkan (Aniander et 

al, 1998, s 77 f). Genom en mix av dessa fyra åstadkommer företaget sitt eget unika 

konkurrensmedel. De 4P:na fick sitt genombrott genom Philip Kotler, han menade att sett ur 

marknadsförarens synvinkel handlar det om att åstadkomma den bästa möjliga mixen av de 

4P:na. Priset avser produktens försäljningspris, prissättningsstrategier, leveransvillkor, 

garantier och serviceavtal. Produkt syftar på valet av produktsortiment och produkternas 

egenskaper som exempelvis kvalitet, utformning och miljöpåverkan (ibid). Plats handlar om 

distribution av produkten, såsom val av försäljningskanaler och om produktionen ska ske mot 

kundorder eller lager. Påverkan innefattar de mer direkta försäljningsinsatserna, till exempel 

reklam, personlig försäljning, utbildning och mässor. Till kategorin påverkan hör även 

varumärkesvård. Påverkan avser med andra ord alla aktiviteter som ett företag använder sig 

av för att kommunicera med omgivningen i allmänhet och marknaden i synnerhet. Det är 

troligtvis främst reklam som de flesta människor förknippar med marknadsföring, även om 

marknadsföring handlar om mycket mer än enbart reklam (ibid). I figur 1 visas en 

sammanställning av de 4P:na i marknadsmixen.  

 

Figur 1: Sammanställning av de 4P:na 

Källa: ”Kotlers marknadsföring – Att skapa vinna och dominera marknader” av P. Kotler, 

1999. 
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3.1.1 PRODUKT 

Beslut avseende produkterna handlar om att bestämma sig för vilka produkter eller tjänster 

som ska erbjudas till kunderna (Jobber, 2007, s 18 f). Beslut kan också involvera valet av 

varumärkesnamn, garantier, förpackningar och vilken service som ska erbjudas tillsammans 

med produkten (ibid). Målsättningen för alla affärsverksamheter är att deras produkt eller 

tjänst ska vara bättre än konkurrenternas för att få den avsedda marknaden att föredra den och 

vilja betala för den (Holmström, 2005, s 169 f). Det är dock konstaterat att om det inte finns 

någon potentiell efterfrågan på produkten, spelar det ingen roll hur bra produkten är, den 

kommer ändå inte att nå framgång (Jobber och Lancaster, 2000, s 15 f). Jobber menar att allt 

eftersom teknologi och kundernas smak förändras blir produkterna omoderna och ses som 

sämre än konkurrenternas. Produktutveckling av nya produkter är således en viktig faktor 

(Jobber, 2007, s 18 f). Det handlar med andra ord om att uppfylla kundens behov och 

förväntningar på produkten, oberoende på om den ska vara till nytta eller nöje (Holmström, 

2005, s 169 f). Det bör betonas att med en produkt avses allt som företagen erbjuder sina 

kunder med avsikt att tillfredsställa deras behov (Jobber och Lancaster, 2000, s 15 f). I figur 2 

visas en beskrivning av produkten utifrån dess tre nivåer.  

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Beskrivning av en produkts beståndsdelar 

Källa: ”Selling and sales management” av D. Jobber och G. Lancaster, 2000 

Den inre första nivån är ”kärnprodukten” och det är den produkt som kunden efterfrågar för 

att få sitt behov tillgodosett. Den andra nivån visar de fördelar som produkten kan sägas 

inneha, de kan exempelvis vara; kvalitetsnivå, produktens egenskaper, design, varumärke och 

förpackning (Holmström, 2005, s 169 f). Den tredje nivån består av den utökade produkten 

som gör den komplett. Den utökade produkten kan bestå av garanti och service som erbjuds 

efter köpet (ibid). Garantier kan ha stor betydelse för produkterbjudandet (Jobber, 2007, s 18 

f).   

3.1.2 PRIS 

Priset skiljer sig från de övriga beståndsdelarna i marknadsmixen i det att det genererar 

intäkter, de övriga faktorerna skapar utgifter (Jobber, 2007, s 20). Att sätta rätt pris är enligt 

Holmström (2005) ett viktigt konkurrensmedel. Företag måste bestämma sig för vilka faktorer 

som ska få påverka priset, vilka prisnivåer de ska ha, deras policys avseende kredit och 

rabatter samt etablera en procedur för hur prisförändringar ska genomföras (Jobber och 

Lancaster, 2000, s 19). De måste även beakta kraven på att i vissa transaktioner erbjuda 

varurabatt. Dessa krav kan påverka priset, det är inte omöjligt att det även i priset inkluderas 

en förhandlingsmarginal. Betalningsperioder och kreditvillkor påverkar också det pris som 

erbjuds för transaktionen (Jobber, 2007 s, 20). Själva prissättningen kan vara kostnadsbaserad, 

Den utökade produkten 

Tillfört värde 
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det vill säga att priset sätts som ett påslag på den kostnad företaget har för att producera 

produkten eller tjänsten (Holmström, 2005, s 170). Vid en marknadsbaserad prissättning sätts 

priset på en nivå som bedöms som möjlig på marknaden. Hänsyn tas till en bedömning av vad 

kunderna kan tänkas vara villiga att betala och konkurrenternas agerande. Prissättningen är 

ofta av psykologisk natur, här utgår företaget från en priskänslighetsanalys och drar nytta av 

att många i dag förknippar ett högt pris med hög kvalitet (ibid). Ju mer priskänslig kunden är 

desto viktigare blir det att sätta ”rätt” pris. Ibland kan även företag använda sig av 

prisdifferentiering, det vill säga att olika målgrupper betalar olika pris för samma produkt. Ett 

sätt att öka lönsamheten är genom att med riktade priserbjudanden öka försäljningsvolymen 

och genom det tillvarata marginalvolymer (ibid).  

3.1.3 PLATS 

De tre viktigaste framgångsfaktorerna som en butiksägare bör tänka på vid etablering är läget, 

läget och läget (Bergström och Fölster, 2001, s 50). Även butiker som klassificeras som stora 

misslyckas om de placeras på fel ställe. Det finns vissa aspekter som är särskilt betydelsefulla. 

En förutsättning för lönsamhet är att tillräckligt många kunder kommer till butiken och då är 

butikens läge ofta helt avgörande (ibid). Flera butiker fungerar väl tillsammans, det gäller 

dock att ha rätt butiksgrannar, inte bara om att ha många. Det är särskilt viktigt i branscher där 

människor vill ha många butiker att välja mellan, såsom kläder, skor, ur, guld och liknande 

(ibid). Därför är det vanligt att butiker som erbjuder samma sorts varor väljer att placera sig 

nära varandra. Författarna menar att på så sätt attraherar de ett större antal kunder till varje 

enskild butik än om de valt att ligga för sig själva. Enligt Bergström och Fölster kan en 

intensiv marknadsföring till viss del ersätta ett bra läge och således är kostnaderna för lokal 

och marknadsföring delvis utbytbara. Hyrorna i storstädernas cityområden är oftast högre än 

de är i ytterområdena. Även inne i städerna varierar hyrorna kraftigt beroende på var butiken 

är placerad (op cit, s 52).  

Enligt Jobber omfattas kategorin plats utav beslut angående valet av distributionskanaler och 

hanteringen/skötseln av dessa, butikens placering, och transportmetoder. Målet är att försäkra 

sig om att en anständig mängd av produkten finns tillgänglig (Jobber, 2007, s 21). När det 

gäller produkter på massmarknader är platsen och tillgängligheten viktig. Det gäller att finnas 

på rätt plats i förhållande till sina kunder för att företaget skall kunna vara konkurrenskraftigt 

(Holmström, 2005, s 170). Öppettider kan bli ett konkurrensmedel ifall att de skiljer sig från 

andras öppettider, vilket ökar tillgängligheten för kunden. Distributionssättet är också viktigt, 

oavsett vilket sätt företaget väljer så måste distributionssättet och tillgängligheten 

överensstämma med produkten och dess karaktär (ibid). Distributionskanalerna kan bestå av 

företag inom till exempel detalj- och grossisthandeln genom vilka produkterna passerar på sin 

väg till kunderna. Tillverkarna av produkterna måste hantera relationen med dessa företag på 

ett bra sätt eftersom det kanske är deras enda kostnadseffektiva sätt att nå ut på marknaden 

(Jobber, 2007, s 21). Distributionen representerar ofta en stor del av den totala kostnaden för 

företaget (Jobber och Lancaster, 2000, s 22). Samtidigt är det i denna kategori (plats eller 

distribution) och speciellt i hanteringen av den fysiska distributionen som påtagliga 

förbättringar och kostnadsbesparingar kan göras (ibid).  

Logistik är enligt Bergström och Fölster (2001) också en avgörande faktor när det handlar om 

lönsamhet. Till exempel väljer många klädkedjor idag att ta fram mönster, köpa tyg, knappar 

etcetera där det är bäst och billigast, för att sedan sy upp plagget på ett annat ställe (Bergström 

och Fölster, 2001, s 58). Det färdigsydda plagget transporteras till ett centrallager för vidare 

distribution ut till butikerna. Lagerhanteringen är en viktig del av logistiken och lagrets 

omsättningshastighet varierar kraftigt mellan olika branscher (ibid). Nivån på 
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omsättningshastigheten kan bero på att butiker kompromissar mellan att inte ha ett för smalt 

sortiment (kunderna tröttnar på butiken) och att inte tillhandahålla för många svårsålda varor. 

Inom modebranschen är ett ”brett” sortiment ofta en belastning, butikerna har istället ett stort 

antal artiklar inom ett litet område, exempelvis underkläder, det vill säga ett ”djupt” sortiment 

(ibid). Det är viktigt att fånga trender vid inköp och att veta när det är dags att rea ut varorna. 

Lönsamheten stiger kraftigt om butiken lyckas med att minska lagret utan att kunden upplever 

det som att sortimentet försämrats (ibid). 

3.1.4 PÅVERKAN 

Jobber och Lancaster (2000) menar att påverkan är den kategori inom marknadsmixen som 

har den mest direkta effekten på försäljningen. Påverkan är den utåtriktade kommunikation 

som ett företag bedriver för att locka till sig kunder (Holmström, 2005, s 170). Målet är att få 

kunderna att uppfatta och förstå budskapet företaget vill förmedla (ibid). Beslut angående 

marknadsföringen måste tas med hänsyn till påverkansmixen (Jobber, 2007, s 20 f). 

Påverkansmixen kan enligt Kotler (1999) bestå av fem olika delar; annonsering, personlig 

försäljning, säljfrämjande åtgärder, publicitet (PR) och direktreklam. Annonsering är 

opersonlig betald reklam, personlig försäljning används ofta vid komplicerade produkter och 

mellan marknaden (företag till företag). Säljfrämjande åtgärder har som mål att få kunder att 

prova på företagets produkter (Kotler, 1999, s 135 ff). Publicitet (PR) inbegriper olika 

åtgärder ämnade att skapa god publicitet för företaget medans direktreklamen är 

kommunikationen som sker direkt till kunden genom exempelvis brev eller telefon (op cit, s 

140 ff). Enligt Jobber har varje del av påverkansmixen sina för- respektive nackdelar. 

Annonser till exempel har den fördelen att de snabbt kan nå ut till en bred kundgrupp (Jobber, 

2007, s 20 f). 

3.1.5 KRITIK RIKTAT MOT DE 4P:NA SAMT DESS FÖRDELAR 

Kritiker till de 4P:nas sätt att gripa sig an marknadsmixen hävdar att de har en förmåga att allt 

för mycket förenkla hanteringen av marknadsföringen. Ett argument är att de 4P:na inte i 

tillräckligt stor utsträckning beaktar människor, processer och materiella förhållanden. 

Kritikerna menar att det krävs mer än de 4P:na för att  kunna ta hänsyn till dessa faktorer 

(Jobber, 2007, s 23 f). Det finns även kritik som hävdar att tanken med de 4P:na representerar 

säljarens syn på marknaden, inte köparens (Kotler, 1999, s 123). En av fördelarna med de 

4P:na är att de representerar ett praktiskt och minnesvärt ramverk för beslutsfattande avseende 

marknadsföring. De har även i flera år bevisats vara användbara vid fallstudieanalyser utförda 

på handelsskolor (Jobber, 2007, s 23 f).   

3.1.6 SAMMANFATTNING AV DE 4P:NA 

De 4P:na Produkt, Pris, Plats och Påverkan fungerar som konkurrensmedel för ett företag. I 

rätt kombination, marknadsmix, kommer det att leda till att företaget får god lönsamhet och 

omsättning. I vår studie kommer vi att se om förutsättningarna för de 4P: na har förändrats i 

och med att butikerna har omplacerat sig från en gågata in i en galleria. Vidare kommer vi att 

försöka dra paralleller till om och i sådana fall hur lönsamheten och omsättningen har 

förändrats.  

3.2 KLUSTERTEORIN 

Förr i tiden var det vanligt att det fanns utpräglade sko- eller kappgator i de större städerna. 

För att kunna dra fördel av varandras kundgrupper och försäljning grupperade butikerna sig 

genom klustring. Fördelen för konsumenterna var att de kunde uträtta flera ärenden samtidigt 
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då klustring erbjöd ett bredare urval inom ett geografiskt koncentrerat område . Detta innebar 

för butikernas del högre attraktionskraft, ökat kundunderlag, fler spontanbesök och en 

eventuell försäljningsökning. En nackdel med klustring var att det kunde leda till ökad 

konkurrens för butikerna.  Klusterprinciperna används idag framförallt inne i gallerior 

(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008, s 26).  

3.2.1 BESKRIVNING AV KLUSTERTEORIN 

Den ursprungliga tanken med “shopping centers” var att de ville ta del av de synergieffekter 

som de trodde kunde uppstå genom att placera butiker nära varandra trots att de var varandras 

konkurrenter (Feinberg och Meoli, 1991). I början på 90-talet introducerade Michael Porter 

begreppet kluster, han beskriver det som en grupp sammanlänkade verksamheter belägna 

inom ett visst geografiskt område. Kluster är bra för företagen då det främjar både samarbete 

och konkurrens. Rivalitet mellan företagen är en nödvändighet för klustrets överlevnad. Detta 

beror på att lokala konkurrenter inom samma eller relaterade branscher tenderar att stimulera 

varandra vilket leder till utveckling. Enligt Porter skapar kluster innovationer vilket kan ses 

som drivkraften bakom ekonomisk utveckling (Porter, 1998). Innovation handlar om att skapa 

förnyelse och utveckling, det kan gälla såväl nya produkter eller tjänster som marknadsföring 

eller nya former av ledning och organisation. Ett innovationssystem eller kluster kan 

utvecklas utan en uttalad ambition av samverkan mellan aktörer inom näringslivet. Det kan 

även bildas med utgångspunkt från de enskilda aktörernas samverkan för att uppnå hållbar 

tillväxt och ökad konkurrenskraft (www.vinnova.se). I figur 3 representerar A – E de olika 

butikerna i en galleria, pilarna visar hur samarbetet inom klustret kan sprida sig.  

 

Figur 3: Samverkan inom klustret 

Det finns tre olika sorters klusterprinciper; kompletterande butiker, jämbördiga butiker och 

konkurrerande butiker (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008, s 26).  Vårt arbete kommer 

fortsättningsvis att utgå ifrån dessa tre klusterprinciper.   

 Kompletterande butiker: Detta är vanligast i gallerior. För att göra gallerian så 

tilltalande som möjligt för de utvalda målgrupperna görs ett urval av butiker med 

ändamålet att locka kunder till varandra (ibid). 

 Jämbördiga butiker: Här är det gemensamma för butikerna att de riktar sig till 

prisjägare, de återfinns i exempelvis outlets (ibid).  
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 Konkurrerande butiker: Butiker inom vissa branscher placeras bredvid varandra i en 

galleria. Det kan handla om såväl klädbutiker som sko- och bijouteributiker. För 

kunderna kan det vara en fördel eftersom det underlättar pris- och utbudsjämförelser. 

Det är däremot tveksamt om placeringen utmed en konkurrent verkligen bidrar till 

ökad försäljning för butikerna (ibid). 

3.2.2 KLUSTER AV BUTIKER I GALLERIOR    

Galleriorna har blivit allt fler och större beroende på att de redan etablerade butikerna väljer 

att expandera. Bergström och Kolterjahn (2004) nämner i sin rapport urbanisering som en 

orsak till galleriornas framgång. Det innebär att människor flyttar från landsbygden in till 

städerna och där kunderna finns uppstår handel (Bergström & Kolterjahn, 2004, s 4 f). 

Faktorer som har betydelse för etableringen av de flesta galleriorna är befolkningsmängden, 

parkeringsmöjligheter och tillgången till bra kollektivtrafik. Detta för att kunderna lättare ska 

kunna ta sig till galleriorna oavsett vilket färdmedel de väljer (op cit, s 13 f) . Som vi tidigare 

nämnt bör en bra galleria ha en stark ankarbutik och en bra mix av kompletterande butiker för 

att skapa attraktivitet.  

I de befintliga galleriorna är utbudet av butiker väldigt likartat, det vill säga att de flesta kända 

butikskedjorna finns representerade. Några kedjor som ofta förekommer i gallerior är 

Dressman, H&M, MQ och Intersport. Ett likartat utbud behöver inte vara något som är 

negativt utan butikskedjorna är en förutsättning för att galleriorna ska vara attraktiva och 

konkurrenskraftiga. Anledningen till detta är att kedjorna ofta erbjuder förmånliga priser, ett 

stort utbud och bra köpvillkor på sina produkter vilket leder till stor efterfrågan. På längre sikt 

kommer detta inte att vara tillräckligt eftersom konkurrensen mellan de olika galleriorna 

hårdnar. Det leder till att galleriorna är tvungna att profilera sig tydligare och hitta andra vägar 

för att särskilja sig från konkurrerande gallerior (Bergström & Kolterjahn, 2004, s 5 ff). Ett 

exempel skulle kunna vara att galleriorna anlitar musiker som uppträder vid särskilda tillfällen 

för att locka in fler kunder.  

3.2.3 FÖRDELAR MED KLUSTER 

Bergström och Fölster (2001) menar på att en klustereffekt bildas när butiker med ett likartat 

sortiment etablerar sig nära varandra. Gemensamt erhåller de en högre attraktionskraft än de 

skulle uppnå om de inte var lokaliserade i närheten av varandra. Klustereffekten bidrar till att 

locka fler kunder till galleriorna. Detta leder till ett ökat kundunderlag samt fler spontanbesök 

på grund av den ökade attraktionskraften. För kunderna är fördelen med klustring att de 

erbjuds ett bredare urval av produkter på en och samma plats och att de kan uträtta flera 

ärenden samtidigt (op cit, s 50 f).  

En fördel med kluster enligt Porter är att aktörerna genom att samarbeta med varandra ökar 

tillgången till information och kunskap. Det krävs vilja och förtroende mellan företagen för att 

samarbetet ska fungera effektivt. De ofta nära och ständiga kontakterna bland företag och 

personal i ett kluster bidrar till utvecklandet av en lokal kultur som gynnar flödet och 

spridningen av denna information och kunskap (Porter, 2000, s 260). En annan fördel berör 

stimulans samt prestations- och resultatmätning. Konkurrensen höjs utav lokal rivalitet samt 

den påverkan företag inom klustret utövar på varandra och det beror på de gemensamma och 

liknande förutsättningarna för företagen. Utifrån dessa förutsättningar kan de företag som 

ingår i klustret på ett enklare sätt kontinuerligt mäta prestationer och resultat, det är även 

möjligt att jämföra med andra företag som bedriver liknande verksamhet (Porter, 1998).  
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3.2.4 NACKDELAR MED KLUSTER 

En negativ effekt av klustring enligt Bergström och Kolterjahn (2004) är att konkurrensen 

mellan butikerna i en galleria blir så stor att lönsamheten och omsättningen påverkas, vilket 

kan leda till att butiker tvingas slå igen. Vid en närmare granskning av klusterbegreppet blir 

gränserna allt suddigare, till exempel benämns olika företeelser av kluster med samma ord. 

Kluster kan vara av funktionell karaktär det vill säga bestå av en samling företag som 

samarbetar utan att de är lokaliserade på samma plats. Är utgångspunkten däremot geografisk 

avgränsas ofta klustret utifrån befintliga gränsdragningar såsom region, kommun eller 

arbetsmarknadsregion (Gustafsson, 2003).   

3.2.5 SUMMERING OCH FÖRVÄNTNINGAR UTIFRÅN KLUSTERTEORIN 

Enligt klusterteorin går det att finna butiker från samma bransch som är grannar med varandra 

och en del butiker vill gärna klustra sig med andra i samma bransch. Ekonomiska skäl är 

grunden till att butiker klustrar sig, det vill säga de vill kunna bidra till att gallerian blir 

attraktiv. De kan därigenom dra fördelar av varandras kunder, ökat kundunderlag samt fler 

spontanbesök tack vare den höga attraktionskraften (Bergström och Fölster, 2001, s 66 f). Ett 

annat resultat är att butiker som ligger nära varandra lockar ett större antal kunder till varje 

butik än om de hade valt att ligga var för sig, tack vare klustring. I vissa gallerior ligger 

butiker från samma bransch för att kunna konkurrera och komplettera varandra och priset kan 

vara ett konkurrensmedel (ibid). Om teorin stämmer kommer vår studie visa på att butiker 

hellre placerar sig i gallerior istället för på en gågata för att få ta del av klustrets fördelar, 

vilket leder till ökad omsättning och lönsamhet.  

3.3 LÖNSAMHET 

Nyckeltal är jämförelsetal som avser kortfattad information av förhållanden i ett företag. 

Dessa kan bidra till tillgänglighet och underlätta jämförande utvärdering av ett företag eller 

bransch. Nyckeltalen rör de delar av verksamheten som är väsentliga för att kunna göra en 

bedömning av dess ekonomiska ställning och möjliga utveckling på kort och lång sikt 

(www.121.nu). Det är exempelvis vanligt vid en kreditupplysning att verksamheten följs över 

en tid och att man under den tiden tittar på samma nyckeltal. Generellt sett kan nyckeltal ha 

olika karaktär såsom lärande, belönande eller kontrollerande (ibid). De kan ta fram 

information rörande interna processer, prestationer, personal och finansiering genom att till 

exempel beräkna produktionen per arbetstimme. Nyckeltal kan verka som en varningsklocka 

vid ekonomiska utvärderingar av företaget. De visar på hur företaget har agerat, vilka 

konsekvenser det medfört samt om det finns ett behov av förändringar (ibid). Vi har valt ut 

några mått som butiker kan använda sig av för att se på verksamhetens lönsamhet.  

Den viktigaste typen av nyckeltal är lönsamhetsmåtten som beskriver hur effektivt företagets 

resurser använts för att skapa vinst. Lönsamheten generar rörelsekapital och likviditet samt 

leder till ett effektivt utnyttjande av företagets kapital och finansiella balans. Eftersom 

lönsamhet och vinst endast kan skapas utifrån den egna kapitaltillväxten uppstår det ett 

lönsamhetsbehov. Ett företag som inte är lönsamt överlever inte på lång sikt (Carlson, 2004, s 

89). 

3.3.1 BRUTTOMARGINAL 

Bruttomarginalen är vinstandelen av omsättningen när bara varuinköpet dragits bort. Den 

beskriver det kapital som finns kvar för att täcka företagets löne- och rörelsekostnader samt 

dess finansiering och vinst. Eftersom bruttomarginalen inte blir påverkad av den övriga 

http://www.121.nu
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kostnads- och kapitalstrukturen är den lämplig att använda vid jämförelser mellan olika 

företag inom samma bransch (op cit, s 90 f).  

 

 

3.3.2 NETTOMARGINAL 

Nettomarginalen visar företagets vinst när alla kostnader är inräknade. Den beräknas genom 

att relatera företagets resultat efter finansiella poster (nettoresultatet) inklusive finansiering, 

till omsättningen. Måttet kan även visa på hur mycket likviditet som omsättningen genererar 

om avskrivningsplanen på de externa krediterna löper parallellt med amorteringarna (op cit, s 

92).  

 

 

3.4  TILLVÄXT 

Företagets tillväxt visar på dess konkurrenskraft samt förnyelseförmåga. En ökad tillväxt är en 

bekräftelse på en positiv utveckling av företaget medan en negativ tillväxt är ofta ett tecken på 

misslyckande. En viktig målsättning för företagen är därför att försöka växa på en 

konkurrensutsatt marknad. Om de misslyckas med det riskerar de att förlora marknadsandelar 

till sina konkurrenter som kan leda till outnyttjad kapacitet och lönsamhetsproblem (Carlson, 

2004, s 51 f).  

3.4.1 OMSÄTTNING 

Omsättningens tillväxt visas ofta genom att årets omsättning jämförs med föregående år. 

Detta nyckeltal är en ren redovisningsinformation och kräver ingen form av beräkning. Med 

omsättning avses nettoomsättningen, det vill säga försäljningsintäkter från den huvudsakliga 

affärsidén (op cit, s 52). 

3.4.2 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 

Ett mer effektivt sätt att mäta tillväxthastigheten är genom att beräkna en kvot. Tabell 1 visar 

på att trots att omsättningen har ökat lika mycket 2001 som 2002 har tillväxthastigheten 

faktiskt minskat det senare året. Företagets utveckling gick med andra ord långsammare under 

2002 än under 2001 (op cit, s 52 f).  

Tabell 1: Beräkning av omsättningstillväxten 

 

 

 

 

 

Källa: ”Att arbeta med företagsanalys” av M. Carlson, 2004. 

År Omsättning Ökning Beräkning Tillväxt 

2000 1000 

2001 1250  +250 (1250/1000) +25% 

2002 1500  +250 (1500/1250) +20%
   

  

 

Bruttomarginal = Bruttovinst/Omsättning 

Nettomarginal = Nettoresultat efter finansiella poster/Omsättning 
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Det är naturligt att även företagets tillväxt utvecklas långsammare i takt med en ökande 

marknadsandel och avtagande marknadstillväxt. Tillväxtkravet måste anpassas till 

marknadens löpande utveckling. Talet kan även användas som stödmått till andra nyckeltal 

som till exempel vid olika typer av produktionsanalyser där omsättningstillväxten kan 

kombineras med kapitaltillväxt (Carlson, 2004, s 53). 

3.5 TILLGÅNGARS OMSÄTTNINGSHASTIGHET 

Företag har begränsat med resurser, dels de personliga resurserna men även tillgången på 

kapital. Det är av yttersta vikt att kapitalet kan återanvändas i verksamheten för att företaget 

ska kunna lösa sitt kapitalbehov och samtidigt minimera kapitalkostnaderna. Företagen kan 

göra detta genom att sälja ut lagret och återanvända kapitalet till nya lagerinköp. Alternativet 

vore att företaget tvingas att med hjälp av nytt kapital göra de nya inköpen. Det är något som 

företagen bör uppmärksamma eftersom de på grund av en för hög kapitalbindning tvingas att 

arbeta med alltför höga lönsamhetskrav. För att företagen ska kunna ta reda på hur effektiva 

de är på att frigöra och återanvända sitt kapital är nyckeltalen för kapitalomlopp ett bra 

hjälpmedel (op cit, s 81). 

3.5.1 LAGRETS OMSÄTTNINGSHASTIGHET 

Carlson skriver att vid beräkning av lagrets omsättningshastighet bör justering för 

vinstpåslaget ske. Genom att använda sig av inköpspriset för omsättningen påverkas inte 

kapitalbindningen av vinstpålägget. Ibland kan beräkningar utföras på lägre nivå till exempel 

per lagertyp (råvaror och färdiglager) eller produktnivå, detta eftersom lagret kan bestå av 

olika produktkategorier (Carlson, 2004, s 83). 

 

 

3.6 ANALYSMODELL 

Vi har utformat en analysmodell för att öka förståelsen för den teoretiska referensramen. I 

figur 4 kopplar vi samman våra utvalda teorier med avsikt att tydliggöra hur de olika 

beståndsdelarna kan påverka butikernas lönsamhet och omsättning.  

  

 

 

 
 

Figur 4: Analysmodell 

Lagrets omsättningshastighet = Sålda varors kostnad/ Lagervärde 
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Figuren visar hur de olika teorierna tillsammans kan påverka den finansiella situationen. 

Butikerna i tratten beslutar sig för vilken kombination av produkt, pris, plats och påverkan, 

det vill säga vilken marknadsmix de tänkt använda sig av. Det i sin tur har inverkan på 

butikernas lönsamhet och omsättning, effekterna av detta kan vara antingen positiva eller 

negativa. Även samarbete mellan butikerna kan enligt klusterteorin åstadkomma finansiella 

effekter. Vi kommer i kapitlet analyser och slutsatser att använda oss utav analysmodellen för 

att ge en sammanfattande bild av det som framkommit i vår studie.  
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4 EMPIRI 

Kapitlet omfattar en kort presentation av galleriorna, företagsorganisationerna och de 

utvalda butikerna. Det innehåller även en sammanfattning av det som framkom vid 

intervjuerna. 

4.1  PRESENTATION AV GALLERIORNA OCH FÖRETAGSORGANISATIONERNA 

I vårt arbete har vi besökt Småstaden och Gallerian Piteå där vi genomfört intervjuer med 

personal från fem butiker. Småstaden slog upp sina portar 1989, den var Piteås första galleria 

och ägs utav fastighetsbolaget Skoogs. Småstaden inhyser ett 20-tal butiker (se bilaga B) och 

är uppbyggd i två våningsplan (www.smastaden.com). Gallerian Piteå som ägs av 

fastighetsbolaget Wallsténs i Piteå AB invigdes 20 september 2007. Gallerian har en öppen 

planlösning med en atriumgård täckt av ett stort ellipsformat glastak. Den är uppdelad i tre 

plan med ett 20-tal butiker (se bilaga C) och är unik i sitt slag då den är nybyggd från grund 

till tak (www.gallerianpitea.se). Vidare i kapitlet kommer vi att presentera de utvalda 

butikerna; Hälsokraft, Guldfynd, Elkedjan, Team Sportia och Lindex. Detta följs av en 

sammanställning av det som framkom vid intervjuerna.  

En av företagsorganisationerna i Piteå är Svensk Handel/Piteå Köpmannaförening. Det är en 

intressentförening med cirka 60 medlemmar. En gång i månaden ordnas möten där det hålls 

föredrag om ett aktuellt tema, därefter diskuteras andra ämnen som medlemmarna tycker är 

viktiga. Föreningen är främst till för handlare som inte är ansluten till någon kedja då det är 

svårare för dem att skapa nätverk. Piteå Köpmannaförening har som mål att bevaka 

handelsföretagens intressefrågor och att vara en länk mellan kommunrepresentanter i olika 

spörsmål. Föreningen arbetar även för att skapa nätverk mellan medlemmarna och andra 

föreningar och instanser. Tidigare anordnade föreningen handelsaktiviteter såsom Paltkalaset 

och Skyltsöndag men idag anordnas alla sådana aktiviteter av Piteå Presenterar (Lindehag, 

personlig kommunikation, 19 maj 2009). 

En annan företagsorganisation är Piteå Presenterar. Den är en ekonomisk förening vilken ägs 

av sina medlemmar, idag är cirka 130 organisationer och företag anslutna. Medlemmarna 

består av butiker placerade främst i centrala Piteå, turism– och arrangemangföretag, 

fastighetsägare samt övriga intressenter som vill bidra till Piteås fortsatta expansion. 

Föreningen verkar för att utveckla Piteå som en tillgänglig och attraktiv destination. 

Samarbetet präglas av delaktighet och engagemang. Med hjälp av samarbetet skapas starkare 

erbjudanden och arrangemang för besökare och Pitebor. Piteå Presenterar arrangerar bland 

annat tjej- och killkvällar i Piteå (Sandström, personlig kommunikation, 14 maj 2009).  

4.1.1 HÄLSOKRAFT 

Butikskedjan Hälsokraft bildades 1993. Det blev snabbt en intressant kedja för många 

hälsokostbutiker runt om i landet. För närvarande finns det ett 60-tal medlemsbutiker från 

Kiruna i norr till Ystad i söder. Med starka varumärken inom egenvård/hälsovård och en 

rikstäckande butikskedja med välutbildad personal erbjuder Hälsokraft kunderna enhetlig och 

sakkunnig produktinformation samt kvalitetskontrollerade produkter till rätt pris. Deras 

logotyp, med hjärtat i mitten, är tänkt att förknippas med kvalitet, förtroende och framgång 

(www.halsokraft.se). 

Butiken som startade på 90-talet var från början privatägd och låg på Uddmansgatan i Piteå 

och hette då Hälsogården. Den flyttade in i Gallerian Piteå i samband med invigningen 

http://www.smastaden.com
http://www.gallerianpitea.se
http://www.halsokraft.se
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september 2007, samtidigt bytte butiken skepnad genom att bli en franchise och ingå i kedjan 

Hälsokraft. Kedjan Hälsokraft återfinns ofta i gallerior och därför var det naturligt för butiken 

att lokalisera sig i den nya gallerian. Markström berättade att i och med att butiken inte är 

privatägd längre behövs det automatiskt fler anställda, tidigare kunde alltid ägaren arbeta ifall 

att en anställd inte kunde arbeta men idag är alla bara ”vanliga” anställda. I dagsläget jobbar 

fyra stycken deltid på Hälsokraft i jämförelse med två när det var i privat ägo.  

I butiken i Piteå genomförs ingen omvärldsanalys utan fokus ligger på de nya möjligheter som 

gallerian erbjuder. Tack vare läget i gallerian blir det möjligt för kunderna att se alla 

produkter som butiken har att erbjuda utan att egentligen behöva gå in i butiken, i motsats till 

om butiken hade varit belägen längs en gågata. Alla som besöker gallerian passerar ingången 

till butiken och kan få syn på något som de behöver utan att de vet om det innan. Hon ansåg 

att konkurrensen om kunderna har ökat i och med att Apoteket har etablerat sig i Gallerian 

men att det även kan bidra till ett ökat kundunderlag. Om inte kunden hittar det den söker på 

Apoteket kan den gå till Hälsokraft istället. Utöver det är liknande butiker såsom Life deras 

främsta konkurrenter. Människor är i allmänhet mer medvetna om sin hälsa än tidigare och 

det bidrar också till att intresset för hälsokostaffärer ökar. Enligt Markström finns det dock en 

negativ sida med hälsokost och det är att det fortfarande förekommer misstro mot hälsokost 

som begrepp. Det är väldigt viktigt för Hälsokraft att de kan verifiera sina rön annars köper 

inte kunderna deras produkter. Deras sortiment är till stora delar till för konsumtion och därför 

blir det svårt att kunna ge kunderna garanti och service på produkterna och därmed blir 

verifieringen viktig. Ibland kan hon tycka att Apoteket har en särställning när det gäller hälsa 

eftersom de inte behöver bevisa varifrån de får sin information, det räcker med att sälja 

produkten under namnet Apoteket för att det ska vara godkänt. Butiken har enbart en stor 

leverantör, denna leverantör tillgodoser hela kedjan Hälsokraft med varor. Produkterna 

levereras tre dagar efter beställning med ett pris som kedjan har bestämt centralt, det är endast 

småsaker som ljus och teer som butiken prissätter själva. Att de inte själv behöver prissätta 

alla produkter tycker Markström bara är positivt.  

Hälsokraft för ingen statistik över antalet besökare och kunder i butiken men hon berättar att 

det är betydligt fler som besöker butiken i gallerian i jämförelse med när butiken låg på 

gågatan. Även om alla inte handlar vid första besöket i butiken erbjuder de anställda alla en 

god service för att göra ett gott intryck och förhoppningsvis leder det till ett framtida köp. 

Antalet försäljningar är det enda som det idag förs statistik över för att i framtiden kunna göra 

en jämförelse. För att locka till sig fler kunder använder sig Hälsokraft av mycket 

marknadsföring, både på egen hand och genom samverkan inom Gallerian Piteå. Den egna 

reklamen är i form av ett blad och den typen av reklam fanns redan när butiken var placerat på 

gågatan. Den nya reklamen är den som butikerna i Gallerian Piteå tillsammans skapar och 

som sedan syns i tidningar. Markström menade att det är mycket som Hälsokraft får gratis 

tack vare samarbetet inom Gallerian Piteå. Gemensamma evenemang, radioreklam och 

banderoller samordnas av en centrumledare och fungerar som dragningsplåster för gallerian. 

För att ytterligare stärka samarbetet mellan butikerna äger även aktivitetsmöten och 

butiksmöten rum, butikerna har olika förutsättningar och därför är det viktigt att samlas och 

diskutera olika situationer och eventuella problem. 

Markström talade mycket om samarbetet mellan butikerna och om att handel föder handel. 

Genom att placera sig i en galleria får kunderna tillgång till en mycket större mix av butiker 

under ett och samma tak och det gör att fler dras till gallerian och även till den enskilda 

butiken. Clas Ohlsson är den butik som lockar flest kunder till gallerian i allmänhet enligt 

henne och utan den skulle det vara en helt annan situation för de kringliggande butikerna. 

Andra positiva effekter med att vara lokaliserad i gallerian är att det ligger lättillgängligt för 
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kunderna, speciellt de äldre kunderna tycker om att det ligger plant istället för i en backe som 

den gamla butiken gjorde. Det negativa med samarbetet är att butiken måste följa vissa 

riktlinjer som gäller för alla butiker inne i gallerian. Alla butiker måste ha samma öppettider, 

det är inte möjligt att välja. Hon var frågande till om det verkligen ger mer än det kostar, som 

exempel nämnde hon söndagarna när det i princip inte är någon kund i butiken 

överhuvudtaget. Dessutom har Hälsokraft fått mindre yta att bedriva sin verksamhet på vilket 

har medfört mindre utrymme för lager, personalrum och toalett. En sak som hon hoppas ska 

komma att förbättras är teamkänslan mellan butikerna för att gallerian ska bli ännu starkare 

som enhet. Vi frågade om butiken var med i Köpmannaföreningen eller Piteå Presenterar men 

det är de inte. Markström tycker att det är bra med den typen av föreningar, om alla är med för 

då kan gemensamma kampanjer marknadsföras, men om inte alla är med kan det bli 

konflikter mellan gallerians och köpmannaföreningens riktlinjer och därför har de valt att stå 

utanför. 

Butiken får varje månad en budget som den ska uppfylla, budgeten baseras på föregående års 

resultat. Markström menade på att både lönsamheten och omsättningen har ökat sen 

omplaceringen även om hon inte hade några siffror i huvudet. Till största delen beror det på 

att Hälsokraft nu ligger i en galleria där flera butiker hjälps åt att dra till sig kunderna istället 

för att behöva ha det ansvaret helt och hållet själva. Dessutom spelar antagligen människors 

ökade medvetande för hälsa in på omsättningens storlek. Tack vare Hälsokrafts kundklubb 

kan butiken knyta till sig kunder och genom att skicka erbjudanden till dessa får de trogna 

kunder som återkommer gång på gång. Hon avslutade med att säga att läget tillsammans med 

kombinationen av butiker har varit positiv för lönsamheten och omsättningen och hon hoppas 

att det ska fortsätta vara på det sättet även i framtiden. 

4.1.2 GULDFYND 

Guldfynd är störst i Sverige när det gäller guldsmedsvaror och smycken. Förutom smycken i 

guld och silver består deras sortiment av bijouterier, klockor och presentartiklar. Guldfynd 

ingår i koncernen Iduna AB och finns idag på ett 60-tal orter runt om i Sverige. Antalet 

butiker uppgår till 119 stycken varav 11 är franchisebutiker. Guldfynds sortiment består till 

största delen av exklusivare produkter tillverkade av guld och ädelstenar. Butiken erbjuder 

produkter förknippade med design och kvalitet, exempelvis Bismarck, Camé och Attling, 

vilka är kända varumärken. Guldfynd erbjuder sina kunder möjligheten att köpa en försäkring 

till det inhandlade smycket, vilket fungerar som en slags garanti (www.guldfynd.se).  

Guldfynd startade sin verksamhet i Piteå i början av 90-talet och från 1998 fram till flytten in i 

Gallerian Piteå september 2007 var de placerade på Storgatan. En av anledningarna till flytten 

var enligt henne det faktum att Guldfynd ofta brukar påträffas i gallerior. Butiken på 

Storgatan var även i behov av stora renoveringar och när tillfälle gavs att få en helt ny lokal i 

den nya gallerian sågs det som en stor möjlighet. Butiken har i dagsläget tre anställda, samma 

som innan flytten. Det finns en deltidsarbetande butikschef, Strand som jobbar 50 % samt en 

extra deltidsanställd. Det som skiljer sig från tidigare är att personalen har fått gå ner i 

arbetstid.  

Guldfynd i Piteå genomför ingen egen omvärldsanalys utan det är något som sker centralt på 

huvudkontoret. Strand ansåg att hoten från substitut inte har förändrats i och med flytten och 

att de största hoten kommer från andra smyckesbutiker. Butiker som säljer bijouterier och 

klockor såg hon som mindre konkurrenter medans övriga branscher såsom kläd- eller 

skobutiker inte utgör något direkt hot. Förhållandet till leverantörerna har inte förändrats i och 

med flytten in i Gallerian Piteå utan Strand berättar att de har samma leverantör som de alltid 

har haft. Det är huvudkontoret som köper in smycken och distribuerar varorna till butikerna 

http://www.guldfynd.se
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runtom i Sverige. Det finns dock vissa saker som de beställer själva och till det hör till 

exempel förlovningsringar och andra varor som behöver specialbeställas. Hon tycker att det 

fungerar bra att ha det på det sättet eftersom det leder till större beställningsvolymer och lägre 

inköpspriser. Priserna är något som varken personalen eller kunderna kan påverka då även 

detta bestäms centralt på huvudkontoret. Det är världsmarknadspriset på guld som styr 

eventuella prisförändringar. Butikens marknadsföring sker främst genom stora nationella 

reklamkampanjer som styrs centralt, de har inga egna kampanjer med annonser i 

lokaltidningar eller liknande och på det viset har det alltid varit. Därför är Gallerian Piteås 

marknadsföring och diverse planerade evenemang positivt för Guldfynd då det lockar folk till 

gallerian och butikerna.  

Guldfynd mäter inte själva antalet besökare i butiken. Statistiken som butiken gör baseras på 

deras kassasystem som visar på hur många som har handlat och vad de handlat. Strand 

menade att även om de inte mäter antalet besökare är det ingen tvekan om att kundunderlaget 

har ökat efter flytten. Den nya lokalen är dessutom större vilket har lett till att de kunnat utöka 

sitt sortiment med bijouterier, väskor och presentartiklar. Det tillsammans med den ”öppna” 

ingången till butiken har gjort att spontanköpen ökat i omfattning. Guldfynd samarbetar med 

andra butiker på flera sätt, dels har de gemensamma möten där olika evenemang och 

temakvällar planeras. Det förekommer även att en personal shopper mot en viss ersättning 

hjälper kunderna att hitta rätt i modedjungeln. För att presentera den rätta looken händer det 

att de lånar smycken utav Guldfynd. Dessa smycken har sedan kunden möjlighet att köpa till 

ett förmånligare pris. Guldfynd såg mest positivt på samarbetet med de övriga butikerna, det 

leder till att nya kunder lockas till Gallerian Piteå. Det finns olika riktlinjer som butikerna 

måste följa för att få finnas i gallerian. Alla måste ha de öppettider som är fastställda och det 

är inte bara positivt. Enligt Strand går Guldfynd oftast med förlust på söndagar då det är få 

som handlar medan personalkostnaden är högre. De får utforma skyltningen till butiken som 

de själva känner för (inom vissa gränser) men de måste hålla sig inom butiksgränsen, de kan 

med andra ord inte ha varor på display utanför butiken utan det ska vara fritt från saker. Hon 

tycker att det är bra eftersom det i sin tur gör att det inte blir rörigt utan ger ett städat intryck. 

Hon menade att mixen av butiker i gallerian kunde vara lite mer varierande, enligt henne är 

det för många kläd- och skobutiker, det blir ett alltför likartat sortiment. Istället hade hon 

gärna sett någon inredningsbutik eller liknande. Den butik som hon anser vara den som drar 

mest folk in till gallerian är Clas Ohlsson, hon tyckte också att det är bra att det finns ett 

Apotek. En annan sak förutom butiksmixen som hon ansåg lockar folk är det faktum att 

kunderna kan uträtta flera ärenden under ett och samma tak. Vi frågade Strand om de var 

medlemmar i köpmannaföreningen. Hon sa att de inte tycker det är värt den höga kostnaden 

att vara medlem av köpmannaföreningen, de är däremot med i Piteå Presenterar som även den 

är till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 

Guldfynd har en årlig budget som sätts centralt och den har de klarat att följa sedan de flyttade 

in. Trots en hyra som har tredubblats och ökade lönekostnader har både butikens omsättning 

och lönsamhet ökat. Lågkonjunkturen har inte påverkat butiken speciellt mycket ännu och hon 

hoppas naturligtvis att det håller i sig. Butikens sortiment är sådant att det antagligen alltid 

kommer att finnas ett behov av det, folk köper till exempel presenter till varandra, och tack 

vare det klarar sig butiken.  

4.1.3 ELKEDJAN 

Elkedjan är en kedja som består av 150 butiker och 1300 installatörer i samverkan.  I 

butikerna kan kunden ta del av personalens kunskap tillsammans med marknadens bästa 

produkter inom vitvaror, hem-el och belysning. Inom installation ligger de i framkant när det 
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gäller kvalitet, miljö och säkerhet. Kompetensen sträcker sig från vanliga heminstallationer, 

eldragning och montering till massiva installationsuppdrag för byggnationer av offentliga 

lokaler: skolor, lasarett, bibliotek, lagerbyggnader och kontorsverksamhet. Elkedjans 

sortiment består av de bästa och mest välkända varumärkena. De står för högsta kvalitet, den 

mest framstående designen och inte minst för innovativ funktion. Till de flesta produkterna i 

deras sortiment medföljer det en garanti (www.elkedjan.se).    

Elkedjan startade sin verksamhet redan 1955, butiken hette då Elbolaget och erbjöd 

försäljning av elprodukter i kombination med installationer av produkterna. 1978 blev 

Elbolaget en renodlad verksamhet inriktad på enbart elprodukter. Innan etableringen i 

Småstaden 1990 var butiken placerad på Uddmansgatan, där var den uppbyggd i tre våningar 

jämfört med idag då butiken inryms på ett plan. Lidström menade att det enda stället som 

handel ska bedrivas på är i en galleria. Elkedjan ingår i en kedja där varje butik har en ägare 

och alla ägare äger tillsammans kedjan. Sedan omplaceringen har butiken i Piteå utökat sina 

deltidsanställda från fyra till fem.  

Elkedjan genomför kontinuerligt analyser av olika slag, till exempel blindanalyser då butiken 

inte vet om att den blir kontrollerad och vanliga kundenkäter. Lidström ansåg att alltför 

många butiker ägnar mer tid åt att oroa sig för vad konkurrenterna håller på med istället för att 

koncentrera sig på den egna butiken och vad som är bra där och vilka eventuella förbättringar 

som är nödvändiga. Butiken har sina egna leverantörer inom kedjan vilka fastställer priserna 

innan de kommer till butiken, därför läggs ingen större fokus på konkurrenternas prissättning. 

Ett stort område för Elkedjan är marknadsföringen, butiken vill visa upp sina produkter både 

rikstäckande och lokalt. Rikstäckande förekommer deras reklam på idrottsarenor, bussar samt 

i tv och radio, lokalt utkommer Elkedjan-bladet och annonseringar i dagstidningarna. Butiken 

tillhör en lågmarginalbransch där det är viktigt att tänka på kostnader och Lidström påtalade 

att det är väldigt viktigt att vara en del av en kedja för att kunna överleva. Det är många 

butiker som har gått i konkurs under de år han har arbetat på Elkedjan, han tror till stor del att 

det beror på att det har varit butiker som inte haft möjlighet att dra nytta av fördelarna med att 

samarbeta. Han tyckte att även om konkurrensen inom elbranschen har blivit hårdare har det 

gått bättre för butiken. Det beror på de anställdas kunskap om el och installation, det är många 

som kommer till Elkedjan och frågar om råd då de inte har kunnat få den hjälpen i den 

butiken de har köpt varan. Detta leder i slutändan till att kunden i fortsättningen väljer att 

handla på Elkedjan.  

För att kunna se på hur försäljningen i butiken förändras över tid har Elkedjan speciella dagar 

varje år där de mäter hur många kunder som besöker butiken och hur många som handlar. 

Som exempel nämnde Lidström att beroende på när påsken infaller kommer försäljningen att 

se väldigt olika ut. Är påsken i början av en månad är försäljningen oftast hög men är den 

istället vid löningshelgen lägger konsumenterna pengarna på mat istället och då blir 

försäljningen lägre. Butiken för även statistik på avslutsfrekvensen. I Småstaden finns ett 

väldigt nära samarbete mellan butikerna, butiksmöten och aktivitetsmöten är vanliga 

företeelser i gallerian och leder till ett stort utbyte av kunskap och information. Utan 

samarbetet trodde Lidström att butikerna skulle ha svårigheter att överleva, dock är nackdelen 

att det alltid är någon som försöker åka snålskjuts. Småstaden är känt för sina många 

evenemang och det tillsammans med mixen av butiker och produkter gör att fler kunder 

lockas till gallerian. Han ansåg att det inte finns någon speciell butik som fungerar som 

ankarbutik utan att det är helheten som utgör gallerians dragningskraft. Han poängterade 

också hur viktigt det är att kunna erbjuda kunderna någonting utöver shopping och där fyller 

caféerna och restaurangerna en funktion. Här kan kunderna sitta ner och umgås och ta en fika 

och sedan fortsätta med sina inköp. Vi frågade Lidström vad han skulle tycka om att ha längre 

http://www.elkedjan.se
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öppettider som butikerna i Gallerian Piteå har och det var han inte alls positiv till, det innebär 

enbart att inköpen sprids ut på en längre tid eller bara förflyttas. De har själva gjort en 

förändring på senare år när de har börjat ha öppet till klockan 15 istället för 14 på lördagarna 

och det har inte lett till fler inköp utan kunderna börjar handla klockan 11 istället för klockan 

10. Det ger ingen positiv känsla att komma in i en galleria där det inte är några kunder 

menade Leif, det är bättre att ha kortare öppettider och ha kunder hela tiden. Ytterligare en 

nackdel med längre öppettider är lönekostnaderna som stiger och dessa kostnader skall täckas 

under övrig tid för att inte lönsamheten ska påverkas till det sämre. Elkedjan är en av de 

butiker som är med i Köpmannaföreningen och det beror till stor del på att det även här 

skapas samarbete mellan butikerna och det ger Piteå stad en större dragningskraft inom 

handelsområdet. Det är av stor betydelse att de som ingår i ledningen för 

Köpmannaföreningen arbetar för samtliga butiker för att alla ska få känna sig delaktiga.  

Enligt Lidström har det varit positivt för lönsamheten att flytta från gågatan in till gallerian. 

Omsättningen för det sista året de var lokaliserade på gågatan var 6 Mkr och året efter var 

omsättningen 10 Mkr, alltså en ökning med 40 % på ett år! Även om hyrorna blev högre vid 

inflyttningen var omsättningsökningen större. Elkedjan följer ett system som kallas A-ranking 

där AAA är den bästa rankingen för en butik och i dagsläget har Elkedjan just den rankingen. 

Det innebär att butiken har en stabil utveckling när det gäller omsättning och lönsamhet och 

generellt sett har de ett gott anseende. Om 30 % av butikerna i en stad har AAA-ranking 

räknas det som att staden mår bra.  

4.1.4 TEAM SPORTIA 

Team Sportia är en butikskedja som omfattar 112 butiker, från Kiruna i norr till Ystad i söder. 

1994 gick kedjan över till franchising, en fastare samarbetsform och enhetligare profil som 

gjorde dem starkare. Hög servicenivå, utveckling och kunskap är Team Sportias hörnstenar. 

De anser att deras största tillgång förutom kunden är personalen som jobbar i butikerna och på 

huvudkontoret. Varje butik jobbar aktivt med sina lokala idrottsklubbar 

(www.teamsportia.se). 

Butiken startade i november 1994 och var då placerat på Prästgårdsgatan i Piteå under namnet 

Sportspecialisten. 1998 gick flyttlasset till Småstaden då de ville få en bättre lokal och skapa 

fler möjligheter för sin butik. Antalet anställda har ökat från tre och en halv till nio personer, 

vilket enligt Hansson är ett tecken på att butiken har en positiv trend. Butikskedjan ägs av 

stiftelsen Sportkompetens och de enskilda Team Sportia-butikerna. Han berättade att många 

av de andra sportbutikerna i Piteå har fått lägga ner sin verksamhet på grund av den hårda 

konkurrensen i kombination med att de har fått klara sig på egen hand. Det är enligt Hansson 

följaktligen en stor fördel med att tillhöra en kedja. 

Team Sportia gör många typer av omvärldsanalyser för att hålla sig uppdaterade om 

branschen. Vi frågade om han ansåg att Intersport är deras största konkurrent eftersom att det 

är den enda renodlade sportbutiken förutom Team Sportia i Piteå men det gjorde han inte. 

Istället finns konkurrensen på många olika håll, inom olika segment. När det gäller 

produktområdet höll han med om att Intersport är en konkurrent men när det gäller 

konfektionen är JC, H&M och Gina Tricot större konkurrenter, även inom skor finns det gott 

om konkurrerande butiker. För att kunna hävda sig i den hårda konkurrensen är det viktigt att 

kunna erbjuda ett brett sortiment. Team Sportia-kedjan har dels ett eget varumärke, dels satsar 

de mycket på märkescentrering, till exempel Adidas, Puma och Nike.  Vid etableringen av 

Gallerian Piteå visste butiken inte riktigt om konkurrensbilden skulle förändras och nu i 

efterhand har det visat sig att lönsamheten inte har påverkats. Team Sportia försöker att tänka 

på kunden i första hand och det är därför mycket positivt för butiken att de flesta av de 

http://www.teamsportia.se
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anställda har en bakgrund inom idrotten och därmed har mycket förkunskap. Detta medför att 

kunden även kan få hjälp med mer tekniska frågor som de har funderingar kring. Dessutom 

får de anställda rotera på olika arbetsområden vilket leder till att alla kan göra allt. Hansson sa 

att Team Sportia även erbjuder kunderna service i form av skridskoslipning och underhåll av 

skidor och dylikt. Många av deras produkter skulle kunna införskaffas någon annanstans, det 

som gör att kunderna ändå väljer Team Sportia är den högre kvaliteten på produkterna. I och 

med att butiken ingår i en kedja har inte leverantörerna förändrats nämnvärt sen flytten, utan 

ett fåtal större leverantörer tillgodoser alla behov. Leverantörerna har krav på sig att ständigt 

utöka sitt sortiment och vara attraktivt för att få fortsätta leverera till butikerna. Prissättning av 

produkterna och butikens marknadsföring hanteras på ett centralt plan, 

marknadsaktivitetskalendrar skickas ut till butikerna där det står vad som kommer att ske 

under året. 

Inom Team Sportia-kedjan är det ett krav på att ha kundräknare för att kunna räkna antalet 

besökare men Hansson menar att butiken i Piteå har fått göra ett undantag eftersom det finns 

två ingångar till butiken. En av ingångarna leder direkt från gatan in i butiken, den används 

som genomfart till resten av gallerian och därför skulle statistiken bli missvisande om det 

fanns en kundräknare. Butiken för med hjälp av kassan statistik över antalet försäljningar. 

Butiken har fått större omsättning och lönsamhet sedan den flyttade in till gallerian, Hansson 

tror att detta till stor del beror på att de andra butikerna också lockar kunder till deras butik, 

alltså en klustereffekt. De evenemang som anordnas i Småstaden kan bidra till att butiken får 

ännu fler kunder. Mixen av butiker i Småstaden kompletterar varandra på ett mycket bra sätt 

och det enda som saknas enligt honom är en TV- och radiobutik. Han påpekade vidare att det 

ofta kan ses som något negativt att ligga på det nedre planet i en galleria, men deras 

försäljning har inte påverkats särskilt mycket tack vare att butiken är välkänd i Piteå. En 

fördel med att vara placerad i en galleria är det faktum att det genomförs möten med 

butikscheferna där alla får komma till tals. Där kommer de överens om vad som ska gälla 

gemensamt för alla butiker i Småstaden, som exempel kan nämnas att det inte får vara någon 

marknadsföring utanför dörrarna till butiken, gallerian skall vara ren och prydlig. Hansson 

berättade att butikscheferna i Småstaden ofta träffas och tar en fika tillsammans före dem 

öppnar sina butiker. Han menar att det är något som byggt upp teamkänslan under åren. Fiket 

Röda Lyktan är en av de butiker som enligt honom är en ankarbutik, här kan kunderna sätta 

sig ner och vila en stund och dricka en kopp kaffe mellan inköpen. För Hansson är det viktigt 

att ha butiken i en levande galleria där det är balans mellan fart och fläkt och mysighet. 

Småstadens centrala läge gör dessutom gallerian lättåtkomlig för kunderna. Vi frågade om 

Team Sportia är medlem i köpmannaföreningen och han svarade javisst, självklart är de det. 

Han motiverade det genom att säga att han tror på att butikerna vinner på att organisera sig, 

även utanför gallerians gränser, för att Piteå skall synas på kartan och locka till sig turister.  

När det gäller omsättningen och lönsamheten använder sig Team Sportia av många nyckeltal, 

några exempel är lageromsättning, försäljning per kund och kvadratmeter. Vidare tittar 

butiken på vilken varugrupp som säljer bäst per månad och per år för att kunna följa upp det 

till nästa år. I en perfekt värld skulle han vilja ha möjlighet att se vilken vägg i butiken som 

säljer bäst och när. Det arbetas mycket med statistik inom Team Sportia, det finns uppgifter 

på det mesta för att kunna förbättra eventuella problemområden. Hansson berättade att både 

omsättningen och lönsamheten ökat kraftigt sedan flytten från gågatan trots att 

hyreskostnaderna har tredubblats. Marginalerna har blivit bättre och han ansåg att 

sportbranschen har varit förskonad från lågkonjunkturen, behovet för butikens produkter 

existerar fortfarande. För gallerian som helhet ville Hansson säga att med den rätta mixen av 

butiker och det rätta flödet av folk når alla butiker framgång på ett eller annat sätt. Han 

avslutade med att säga att det är få förunnat att få jobba med det som är ens hobby och han 
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njuter av att vara på jobbet, det spelar ingen roll om han är där i tre eller femton timmar, det är 

alltid lika roligt.  

4.1.5 LINDEX 

2007 blev Lindex uppköpt av det finländska börsbolaget Stockmann och är numera en av 

Europas ledande modekedjor. Lindex har drygt 365 butiker i nio länder i Norden, Baltikum, 

Ryssland, Centraleuropa och Mellanöstern. Deras sortiment omfattar damkonfektion, 

damunderkläder, barnkläder samt kosmetik. Lindex affärside är att erbjuda sina kunder 

prisvärda, genomtänkta kollektioner med rätt modekänsla och i och med det räknas som ett 

erkänt varumärke.  Butiken lämnar i och med rätten att reklamera och det öppna köpet en 

slags garanti för kunden.(www.lindex.com). 

Lindex bedrev tidigare sin verksamhet i en lokal på hörnet Storgatan och Uddmansgatan. 

Dahlberg berättade att arbetsmiljön i Lindex gamla lokal var i undermåligt skick med bland 

annat mögel i väggarna. I stället för att renovera lokalen valde de att flytta till den nya 

gallerian när den öppnade i september 2007. Antalet anställda skiljer sig inte nämnvärt från 

tidigare, idag har butiken åtta anställda, vilket är en mindre än tidigare. En orsak till att de 

minskat på personalstyrkan beror på att den nya lokalen har två våningar medans den gamla 

hade tre. Arbetstiden för personalen har däremot skurits ned efter omplaceringen och idag är 

det bara Dahlberg som jobbar heltid. Genom att personalen jobbar deltid samt går omlott med 

varandra klarar de av att ha längre öppettider utan att behöva anställa ny personal enligt 

Dahlberg.  

Hon berättade att Lindex genomför årliga omvärldsanalyser där de tittar på deras 

konkurrenter. De använder sig av olika nyckeltal som till exempel bruttovinst för att se på 

butikens lönsamhet. De jämför årets nyckeltal med föregående år för att se om det är något de 

måste åtgärda för att fortsätta vara lönsamma. De tittar även på olika nyckeltal som är 

relaterade till kunderna och deras köpvanor samt lager och omsättning. Dahlberg menade att 

etableringen av den nya gallerian har lett till hårdare konkurrens eftersom det finns fler 

intressenter på marknaden idag än tidigare. I och med öppnandet av Gallerian Piteå och 

omplaceringen av butiken fick de nya konkurrenter. Till dessa hör Cubus som öppnade i 

Lindex gamla lokal och de nya klädbutikerna inne i gallerian; Esprit, MQ, Peppercorn, 

Veromoda, SeeMe och Jack & Jones. Deras största konkurrenter ansåg hon dock vara andra 

klädkedjor såsom H & M, Kappahl och den tidigare nämnda Cubus. Deras leverantörer är 

samma som tidigare, leveranserna sker genom ett inköpskontor i Göteborg som gör inköpen 

för alla Lindex butiker i Sverige. Inköpskontoret har även ansvaret för prissättning och det 

tycker Helena bara är positivt eftersom det annars skulle ta en massa tid i anspråk. 

Marknadsföringen är något som också sköts centralt, de olika butikerna får ett schema som 

visar när de olika kampanjerna startar och slutar. De reklamskyltar som är tänkt att användas 

under kampanjen tillhandahålls även de utav huvudkontoret. Gallerian Piteå kör med 

gemensam marknadsföring genom till exempel tidningsannonser där de butiker som vill vara 

med får betala en viss summa pengar.  

Alla Lindex butiker i Sverige använder sig av frekvensmätare i butiksentrén för att se hur 

många besökare butiken har i genomsnitt under ett år. Hur många försäljningar som sker per 

dag är något som framgår av deras kassasystem, de kan även se hur mycket varje medlem 

handlar, vad de handlar och när. Dahlberg menade att de säljer mer idag än de gjorde innan de 

flyttade in i gallerian och tror att en orsak kan vara att spontanköpen har ökat. Försäljningen 

har på senare tid även ökat mellan 18.00 och 18.30 på vardagarna samt under helgerna. Detta 

trodde hon berodde på att konsumenterna i Piteå håller på att vänja sig vid att Gallerian Piteå 

faktiskt har öppet en timme längre än de övriga butikerna och hon hoppades på att den 

http://www.lindex.com
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trenden skulle hålla i sig. Den ökade försäljningen på kvällar och helger har inte orsakat 

någon försäljningsnedgång under den övriga tiden. Personalen förhåller sig positiva till att 

jobba söndagar och mycket av det beror på att inkomsten för fyra timmars arbete är lika stor 

som när de jobbar åtta timmar en vardag. När det gäller samarbetet mellan butikerna i 

Gallerian Piteå berättade hon att de har regelbundna möten där information utbyts och 

aktuella problem eller evenemang diskuteras. Hon ser bara fördelar med samarbetet men 

menade på att det händer att inte alla butiker är delaktiga i vissa beslut. En bestämmelse som 

gallerian har är att alla ska ha samma öppettider, det vill säga mellan 10-19 vardagar, lördagar 

10-16 och söndagar 12-16. De har inga restriktioner när det gäller de enskilda butikernas 

skyltning men utrymmet direkt utanför butikerna får inte utnyttjas utan ska hållas fritt ifrån 

saker av olika slag. På frågan om hon ansåg det vara någon särskild butik som drar folk in i 

gallerian svarar hon genast Clas Ohlson. Hon trodde även att många kommer till den nya 

gallerian för att de är nyfikna. Hon berättar att det är många Skellefteåbor som kommer till 

Gallerian Piteå på helgerna för att handla. Hon saknar någon form av inredningsbutik i 

gallerian, dessutom tycker hon att mixen i gallerian består av alldeles för mycket klädbutiker. 

Det vore självklart även en fördel för Lindex om det var mindre klädbutiker i gallerian.  

När det gäller den ekonomiska biten har Lindex hyreskostnad förvisso ökat men samtidigt 

kräver den nya lokalen mindre personal och både lönsamheten och omsättningen har ökat 

sedan de flyttade in i Gallerian Piteå. Ökningen beror till stor del på kravet som gallerian har 

på gemensamma och längre öppettider. Enligt Dahlberg har försäljningen ökat och inte bara 

spridit ut sig över tiden. Hon ansåg att uttrycket ”handel driver handel” stämmer bra in på 

gallerian, det är vanligt att folk stannar till på Lindex fast de inte tänkt det från början. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 

Inom ramen för uppsatsens syfte ska vi i detta kapitel genom analyser koppla samman den 

teoretiska referensramen med den empiriska bakgrunden för att kunna besvara vår 

problemfråga. Vidare kommer vi att redogöra de slutsatser som vi dragit utifrån studien. 

Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på fortsatt forskning. 

5.1 MARKNADSMIX 

Den första teorin som tas upp i teorikapitlet är marknadsmixen och vi har valt att följa samma 

ordning i detta kapitel. Vi kommer att börja med att i enskilda avsnitt analysera de 4P:na. 

Varje avsnitt mynnar ut i våra slutsatser. Som avslutning kommer vi att sammanställa våra 

slutsatser om hela marknadsmixens påverkan på lönsamhet och omsättning.  

5.1.1 PRODUKT 

I teorin betonas det att en produkt avser allt som ett företag erbjuder kunderna med avsikt att 

tillfredsställa deras behov. Det inkluderar till exempel produktens varumärke, kvalitet, 

egenskaper, design, förpackning, garanti och service. Av våra utvalda butiker är det endast 

Lindex och Team Sportia som utöver det övriga sortimentet tillhandahåller egna varumärken. 

Hälsokraft erbjuder sina kunder erkända varumärken med produkter som är 

kvalitetskontrollerade . När det gäller butikens produkter är det inte aktuellt med garanti och 

service eftersom sortimentet till stora delar är till för konsumtion. Det faktum att människor är 

mer medvetna om sin hälsa idag har lett till att butikens produkter blivit mer eftertraktade. 

Guldfynds sortiment består mest av exklusivare produkter tillverkade av guld och ädelstenar. 

Dessa kopplas ofta samman med kända varumärkesnamn såsom till exempel Bismarck, Camé 

och Attling, vilka står för design och kvalitet. Guldfynd erbjuder sina kunder möjligheten att 

köpa en försäkring till det inhandlade smycket, vilket fungerar som en slags garanti. Det 

kommer alltid att finnas en marknad för butikens produkter eftersom människor fortsätter att 

köpa presenter till varandra. Elkedjan har som mål att kunna erbjuda kunderna de bästa 

produkterna inom vitvaror, hem-el och belysning. Även här är det viktigt med kända 

varumärken, kvalitet och design för att intressera kunderna för butikens produkter. Till de 

flesta produkter i deras sortiment medföljer det en garanti. Precis som i fallet med Guldfynd 

finns det alltid en viss efterfrågan på deras produkter. Team Sportias sortiment består av 

kläder och skor av märken som till exempel Adidas, Puma och Nike samt andra sportartiklar.  

Dessa varumärken förknippas med kvalitet och design. Butiken erbjuder även kunderna 

service i form av skridskoslipning och underhåll av skidor och dylikt. Många av deras 

produkter skulle kunna införskaffas någon annanstans, det som gör att kunderna ändå väljer 

Team Sportia är den högre kvaliteten på produkterna. Lindex tillverkar och säljer sin egen 

kollektion uteslutet underkläderna. Butikskedjan vill att kollektionen ska vara genomtänkt och 

prisvärd. Lindex kan räknas som ett erkänt varumärke då kläderna erbjuds till ett bra pris. 

Butiken lämnar i och med rätten att reklamera och det öppna köpet en slags garanti för 

kunden. Styrkan ligger i deras ansedda varumärke, det gör att kunderna återkommer till 

butiken.  

De olika butikernas produkter har inte förändrats i och med flytten däremot deras sortiment. 

Lindex säljer exempelvis fortfarande kläder men kollektionerna byts ut med jämna 

mellanrum. Vår slutsats blir således att produkterna i sig inte har påverkat lönsamheten och 

omsättningen. 
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5.1.2 PRIS 

Som tidigare nämnts i teorin är prissättningen ett viktigt konkurrensmedel. Företag bör 

fastställa vilka faktorer som ska få påverka priset, vilka prisnivåer de ska ha, deras policys 

avseende kredit och rabatter samt etablera en procedur för hur prisförändringar ska 

genomföras. I empirin har vår fokus legat på hur prissättningen för butikerna sker. För 

Hälsokrafts del är det en stor leverantör som tillgodoser hela kedjan med varor. Eftersom 

prissättningen är något som sker på central nivå har varorna redan vid leveransen ett bestämt 

pris som butikerna har att rätta sig efter.  När det gäller Guldfynd är det huvudkontoret som 

införskaffar alla smycken, de distribuerar sedan varorna vidare till butikerna. Det leder till 

större beställningsvolymer och lägre inköpspriser. Även Guldfynds produkter prissätts 

centralt och är inget som de enskilda butikerna kan påverka. Förfarandet vid beställningar och 

prissättning är densamma som innan omplaceringen av butiken. Elkedjan, som också ingår i 

en kedja av butiker, har ett fåtal större leverantörer som tillgodoser butikens alla behov. 

Priserna är även här något som personalen inte kan påverka, det hanteras på ett centralt plan. 

För Team Sportia gäller samma sak som för de övriga butikerna, priserna är fastställda 

centralt innan de kommer till butiken. Beträffande Lindex är det som tidigare inköpskontoret 

som har hand om både leveranser och prissättning för hela kedjan. 

Det är svårt att veta vilken slags prissättning våra butiker använder sig av eftersom att 

samtliga ingår i kedjor där prissättningen sköts centralt. Enligt oss har inte priserna påverkats 

av omplaceringen av butikerna utan istället är det andra faktorer såsom den rådande 

konjunkturen och marknadspriser som har förändrat priserna.  

5.1.3 PLATS 

De tre viktigaste framgångsfaktorerna för en butiksägare som tänkt etablera sig på en marknad 

läge, läge och läge. Butikens läge och tillgänglighet är helt avgörande för att många kunder 

ska besöka den. Placeringen av butiken är i och med det en förutsättning för lönsamhet. 

Hälsokrafts placering inne i Gallerian Piteå föranleder att gallerians besökare passerar 

butikens ingång. Butikens ”öppna” ingång gör det möjligt för potentiella kunder att se 

produkterna som erbjuds utan att behöva gå in. Det kan innebära att de får syn på något som 

de tidigare inte visste att de hade behov av, vilket kan leda till spontanköp. Konkurrensen i 

form av Apoteket är inte enbart negativ, den kan rent av bidra till att kundunderlaget ökar. 

Detta eftersom Hälsokraft kan ha en produkt som kunden inte hittar på Apoteket. Butiken har 

enligt många äldre kunder blivit mer tillgänglig sedan den flyttade in i Gallerian Piteå. En av 

orsakerna till den ökade tillgängligheten är de längre öppettider som våra utvalda butiker är 

tvungna att ha i och med att de numera är placerade i gallerian. Guldfynd mäter inte antalet 

besökare men uppfattningen var ändå att kundunderlaget ökat sedan omplaceringen Precis 

som för Hälsokraft har spontanköpen för Guldfynd ökat till följd av den ”öppna” ingången. 

Gallerian Småstaden tog för några år sedan beslutet att på lördagarna förlänga öppettiden från 

14.00 till 15.00. Elkedjan och Team Sportia har varit tvungna att anpassa sig efter denna nya 

riktlinje. Elkedjan ansåg att det endast ledde till en förflyttning av inköpen. Trots att det anses 

vara negativt att ligga på det nedre planet i en galleria har Småstadens centrala läge ändå gjort 

Team Sportia lättåtkomlig för kunderna. Tillgängligheten samt det faktum att butiken är 

välkänd i Piteå har medfört att försäljningen inte påverkats speciellt mycket. För Lindex har 

förändringen av butiksläget lett till hårdare konkurrens, det beror till stor del på etableringen 

av nya klädbutiker i Gallerian Piteå. På liknande sätt som för Hälsokraft och Guldfynd har 

Lindex spontanköp stigit i antal. Även under de förlängda öppettiderna har det observerats en 

försäljningsökning. Gemensamt för samtliga butiker i vår studie är att deras lokalhyra ökat 

sedan de flyttade från gågata till galleria.     
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Samtliga respondenter som vi intervjuat har haft den uppfattningen att omsättning och 

lönsamhet ökat sedan flytten. Detta trots att vissa kostnader har stigit avsevärt, som till 

exempel hyror och personalens löner. Hälsokraft, Guldfynd och Elkedjan är av den åsikten att 

de förlängda öppettiderna inte leder till att fler kunder besöker butikerna utan istället sker det 

en spridning eller förflyttning av köpen. Lindex är av en annan åsikt, de ser istället en tendens 

till att befolkningen i Piteå börjat vänja sig vid de nya öppettiderna och att fler kunder även 

handlar under den tiden. Team Sportia hade ingenting att säga om förlängda öppettider. 

Utifrån respondenternas skilda uppfattningar har vi kommit fram till att det å ena sidan tar ett 

tag för kunderna att vänja sig vid de nya öppettiderna, å andra sidan tror vi att branschen 

spelar en viss roll för när kunderna väljer att handla. Vi menar att det är troligare att 

konsumenterna spontanhandlar kläder en söndag än att de går och köper till exempel en 

dammsugare. Däremot när det gäller tillgängligheten har vi i vårt empiriska material sett ett 

tydligt mönster, tillgängligheten eller mer specifikt läget spelar en stor roll för lönsamhet och 

omsättning. Vår uppfattning är att det är positivt att placera sig i en galleria jämfört med att 

vara placerad enskilt utmed gågatan. 

5.1.4 PÅVERKAN 

Enligt teorin är påverkan den kategori inom marknadsmixen som har den mest direkta 

effekten på försäljningen. Beslut angående marknadsföringen måste tas med hänsyn till 

påverkansmixens fem delar, vilka är annonsering, personlig försäljning, säljfrämjande 

åtgärder, publicitet (PR) och direktreklam. Företag använder sig av olika typer av 

marknadsföring för att locka till sig kunder. Hälsokraft marknadsför sig både på egen hand 

och genom samverkan inom Gallerian Piteå, för att locka fler kunder till butiken. Den egna 

marknadsföringen är likadan som innan flytten, den består av ett reklamblad som skickas ut 

till befolkningen i de centrala delarna av staden. Det som tillkommit är gallerians 

gemensamma annonser, evenemang och radioreklam. Guldfynds marknadsföring sker genom 

stora nationella reklamkampanjer och på det viset har det alltid varit. För Guldfynd innebär 

Gallerian Piteås reklam gratis publicitet eftersom det lockar kunder även till deras butik. För 

Elkedjan är det viktigt med marknadsföring både på ett rikstäckande och lokalt plan. 

Rikstäckande förekommer deras reklam på idrottsarenor, bussar samt i tv och radio, lokalt 

utkommer Elkedjan-bladet och annonseringar i dagstidningarna. Marknadsföringen när det 

gäller Team Sportia hanteras på ett centralt plan, marknadsaktivitetskalendrar skickas ut till 

butikerna där det står vad som kommer att ske under året. Både Elkedjan och Team Sportia 

främjas av Småstadens reklamkampanjer och evenemang. Även Lindex marknadsföring sköts 

på ett centralt plan, de erhåller precis som Team Sportia ett schema som visar när de aktuella 

reklamkampanjerna är tänkt att genomföras. Huvudkontoret skickar ut tillhörande 

reklammaterial. Lindex är på samma sätt som Hälsokraft med i Gallerian Piteås gemensamma 

marknadsföring. Båda galleriorna har riktlinjer gällande de allmänna utrymmena som 

butikerna måste följa, de får till exempel inte ha saker på display utanför ingången till butiken. 

Butikerna har däremot frihet inom vissa gränser när det gäller utformningen av deras 

skyltfönster.     

Vi har utifrån vår studie kommit fram till att marknadsföringen är något som generellt har 

förändrats för butikerna sedan de flyttade in i galleriorna. Tidigare fick butikerna 

marknadsföra sin butik på egen hand, idag är situationen en helt annan. Utöver butikernas 

egen reklam samordnar respektive galleria gemensamma annonser och evenemang. På det 

sättet får den enskilda butiken större möjlighet att nå ut till potentiella kunder med sitt 

budskap vilket leder till ett större kundunderlag och högre lönsamhet och omsättning. 
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5.1.5 SLUTSATSER UTIFRÅN MARKNADSMIXEN 

Vi anser att faktorerna produkt och pris inte förändrats av det faktum att butiken valt att 

omplacera sig. Produkterna är i stort sett detsamma som tidigare och har därför inte enskilt 

påverkat lönsamheten och omsättningen. Eftersom priset på produkterna i våra utvalda butiker 

sätts centralt gör att vi inte riktigt kan säga om och hur det har påverkats av flytten. Vi antar 

att det är på samma sätt som för produkterna, det vill säga att lönsamheten och omsättningen 

inte har påverkats. Den faktor som påverkat lönsamheten och omsättningen mest är platsen. 

Det nya läget har lett till både positiva och negativa förändringar för samtliga butiker. Det 

positiva är bättre tillgänglighet och ett ökat kundunderlag, det negativa är högre 

personalkostnader och hyra. Det positiva överväger det negativa, alla butiker har ökat både 

omsättningen och lönsamheten, vår slutsats blir därmed att läget är av stor betydelse. 

Detsamma gäller påverkansfaktorn. Butikerna har i och med flytten fått helt andra 

förutsättningar vad avser marknadsföringen. De exponeras mer i media idag än tidigare tack 

vare de gemensamma reklamkampanjerna. Vår uppfattning är att det leder till att fler kunder 

besöker galleriorna, handeln ökar och därmed även lönsamheten och omsättningen. Slutsatsen 

avseende hela marknadsmixen blir som följd av detta att påverkan och plats är de faktorer i 

vårt fall som förändrats i samband med omplaceringen. Dessa faktorer bidrar i allra högsta 

grad till butikernas ökade lönsamhet och omsättning.  

5.2 KLUSTERTEORIN 

Syftet med studien var att undersöka ifall butiksläget påverkar lönsamheten och omsättningen. 

Vi kommer utifrån klusterteorin analysera våra genomförda intervjuer och därefter dra 

slutsatser om dess påverkan.  

5.2.1 KLUSTER 

Begreppet kluster beskrivs av Michael Porter som en grupp sammanlänkade verksamheter 

belägna inom ett visst geografiskt område. Kluster främjar både samarbete och konkurrens. 

Lokala konkurrenter inom samma eller relaterade branscher tenderar att stimulera varandra 

vilket leder till utveckling. Klustring innebär för butikernas del högre attraktionskraft, ökat 

kundunderlag, fler spontanbesök och en eventuell försäljningsökning. En nackdel kan vara att 

det leder till ökad konkurrens för butikerna. En bra galleria bör ha en stark ankarbutik och en 

bra mix av kompletterande butiker för att skapa attraktivitet. Det finns tre olika sorters 

klusterprinciper; kompletterande butiker, jämbördiga butiker och konkurrerande butiker.  

I Piteås båda galleriorna sker det någon form av samarbete mellan butikerna. Syftet är att 

utbyta information och kunskap med varandra. För att stärka samarbetet och gruppkänslan 

genomförs det aktivitets- och butiksmöten. Där har butikerna möjlighet att ta upp och 

diskutera aktuella händelser och problem. Samtliga butiker är positiva till samarbete då det 

leder till att nya kunder lockas till galleriorna, dock menar de att nackdelen är att det alltid 

finns butiker som inte deltar i besluten men ändå drar nytta av dem. I Småstaden har de tagit 

samarbetet ett steg längre, många av butiksägarna träffas och tar en morgonfika ihop. 

Respondenterna i denna galleria ville poängtera att utan samarbete skulle många butiker ha 

svårt att överleva. Enligt Elkedjan är det enda stället som handel ska bedrivas på är i en 

galleria. Hälsokraft och Lindex anser att samarbete mellan butiker har stor betydelse och att 

handel föder handel. Vidare anser Hälsokraft att när butiker väljer att placera sig i en galleria 

får kunderna ett större utbud av butiker på ett och samma ställe. Mixen av butiker gör att fler 

dras till gallerian och de enskilda butikerna vilket har varit positivt för deras lönsamhet och 

omsättning. Både Guldfynd och Lindex menade att butiksmixen i gallerian kunde vara mer 
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varierande, de tyckte att det var för många kläd- och skobutiker, sortimentet är följaktligen 

alldeles för likartat. Det som saknas enligt dem är en inredningsbutik eller liknande. Samtliga 

butiker i Gallerian Piteå ser Clas Ohlson som den butik som drar mest folk in i gallerian. Det 

stämmer väl överens med teorin, en galleria behöver en ankarbutik för att vara så attraktiv 

som möjligt för kunderna. Elkedjan såväl som Team Sportia tycker att butikerna i Småstaden 

kompletterar varandra på ett bra sätt, vilket bidrar till att locka kunderna till gallerian. Den 

kompletterande mixen fungerar som klustereffekt. Elkedjan poängterade hur viktigt det är att 

kunna erbjuda kunderna någonting mer förutom shopping. Där spelar caféerna och 

restaurangerna en central roll, här kan de sätta sig ner och ta en fika med vänner och bekanta. 

Caféet Röda Lyktan ses av Team Sportia som gallerians ankarbutik, det är den som drar folk 

till gallerian. Elkedjan ansåg däremot inte att det fanns någon speciell butik som lockar 

kunder till gallerian, det är helheten som utgör dragningskraften. Team Sportia menar att med 

den rätta mixen av butiker och det rätta flödet av folk i gallerian når alla butiker framgång på 

ett eller annat sätt.  

5.2.2 SLUTSATSER UTIFRÅN KLUSTERTEORIN 

Vår studie stämmer väl överens med klusterteorin genom att butikerna i Piteås gallerior 

samarbetar för att göra galleriorna mer attraktiva och intressant för kunderna. Studien visar på 

att bakgrunden till att butikerna valt att placera sig bredvid sina konkurrenter är att kunna dra 

fördelar av varandras kunder samtidigt som kundunderlaget som helhet ökar. Tillsammans har 

butikerna i de båda galleriorna lyckats skapa en större attraktionskraft än vad de gjorde som 

enskild butik placerad ute på gågatan. En nackdel med kluster är enligt teorin att 

konkurrensen kan bli för hård, vilket leder till att butiker tvingas slå igen. Det finns ingenting 

som tyder på det i vårt fall, istället verkar konkurrensen ha stärkt samarbetet mellan butikerna. 

I och med butikernas utbyte av information och kunskap har det skapats en gemenskap inom 

galleriorna som butiker utanför en galleria inte har. Inne i Småstaden är gemenskapen mellan 

butikerna större än i Gallerian Piteå, till viss del kan det förklaras utav det faktum att 

Gallerian Piteå är relativt nyöppnat. Allt eftersom vi genomförde intervjuerna blev det mer 

och mer tydligt att det är samarbetet mellan butikerna som är en bidragande orsak till de 

enskilda butikernas ekonomiska framgångar.  Det har klart framgått att placeringen i en 

galleria påverkar butikernas lönsamhet och omsättning, alla butiker i vår studie har uppgett att 

det har skett en ökning sedan omplaceringen. Grunderna till denna förändring är dels de 

klustereffekter som uppstått och dels att butikerna inne i galleriorna både kompletterar och 

konkurrerar med varandra. Som vi har sett är sammansättningen av butiker och förekomsten 

av en ankarbutik av stor relevans för galleriornas lönsamhet och omsättning. Det är dessa 

faktorer som gör att kunderna väljer att handla just där. Vår slutsats och svaret på 

forskningsfrågan är således att butiksläget har betydelse för butikernas lönsamhet och 

omsättning.  

5.3 SAMMANFATTNING AV VÅRA SLUTSATSER 

Utifrån det som framkommit i vår studie har vi gjort en modifierad version av analysmodellen 

som vi presenterade i teorikapitlet. Figuren förklaras vidare på nästkommande sida. 

Anledningen till modifieringen är att vi funnit att vissa beståndsdelar har större betydelse än 

andra för butikernas lönsamhet och omsättning. Vi vill därför tydliggöra de olika 

beståndsdelarnas betydelse med hjälp av den nya modellen. 
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Figur 5: Modifierad version av analysmodellen 

Vår slutsats utifrån marknadsmixen är att butikernas produkter och pris inte har förändrats i 

och med omplaceringen och påverkar därför inte enskilt lönsamheten och omsättningen, de 

beskrivs ovan med streckade pilar. Påverkan däremot ser vi har förändrats och kan till viss del 

förklara tillväxten, därför framställs den med en prickad pil. De två beståndsdelarna som vi 

ser mest har påverkat lönsamheten och omsättningen är butikernas val att klustra sig samt 

valet av plats, således har dessa faktorer fått kraftigt markerade pilar.  

5.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det vi känner skulle vara av största intresse vid en eventuell uppföljning av denna studie är att 

genom en enkätundersökning testa våra teorier på fristående butiker, det vill säga butiker som 

inte ingår i någon kedja. Detta för att se på eventuella skillnader mellan olika typer av butiker 

på ett större geografiskt område. Det är olika förutsättningar för en butik som har en kedja att 

luta sig mot än en som måste klara sig på egen hand. Det är dock inte självklart att vi skulle 

komma fram till en annan slutsats utifrån de nya förutsättningarna. Vi tycker inte det är 

möjligt att få den helhetsbild som vi eftertraktar eftersom fristående butiker inte ingår i vår 

studie. Det är även svårt att generalisera när endast stora kedjor är representerade.   

Det skulle dessutom vara intressant att göra en enkätundersökning med utgångspunkt från 

konsumenterna och deras åsikter. Vilka faktorer är det som styr konsumenterna när de har ett 

köpbehov, går de till första bästa affär eller ligger det något annat bakom köpet? Hur påverkas 

konsumentens beslut av exempelvis produktens pris, annonser och läge? Är det av betydelse 

för konsumenten att det finns flera butiker bredvid varandra som erbjuder skor eller kläder? 

Eller har konsumenten redan innan de kommit i gallerian bestämt sig för var de tänkt handla? 

 

 

 

 

 



32 
 

6 REFERENSFÖRTECKNING 

Böcker och artiklar: 

Aniander, M., Blomgren, H., Engwall, M., Gessler, F., Gramenius, J., Karlsson, B., o.a. 

(1998). Industriell ekonomi. Lund: Studentlitteratur. 

Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. 

Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori -policy och -praxis. Malmö: Liber Ekonomi. 

Bergström, F., & Fölster, S. (2001). Kampen om köpkraften: handeln i framtiden. Västerås: 

Handelns utredningsinstitut och Formas Publishing Group AB. 

Bergström, F., & Kolterjahn, F. (2004). Likriktning - Möjligheter och hot mot svenska 

köpcentrum. Stockholm: Handelns utredningsinstitut (HUI). 

Birth, death and shopping. (2007). Economist , 385 (8560), 104-106. 

Bryman, A. (2005). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. 

Carlson, M. (2004). Att arbeta med företagsanalys - Analysmetoder för att upptäcka 

varningssignaler och styra mot uppställda mål. Malmö: Liber AB. 

Christensen, L., Andersson, N., Carlsson, C., & Haglund, L. (2001). Marknadsundersökning - 

en handbok. Lund: Studentlitteratur. 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Feinberg, R. A., & Meoli, J. (1991). A brief history of the mall. Advances in consumer 

research , 18 (1), 426-427. 

Holmström, N. (2005). Företagsekonomi - Från begrepp till beslut. Stockholm: Bonnier 

Utbildning AB. 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför: om metod i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Jobber, D. (2007). Principles and Practice of Marketing. Maidenhead: McGraw-Hill 

International (UK) Ltd. 

Jobber, D., & Lancaster, G. (2000). Selling and Sales Management. Harlow: Pearson 

Education Limited. 

Kotler, P. (1999). Kotlers marknadsföring – Att skapa vinna och dominera marknader. 

Malmö: Liber Ekonomi. 

Larsson, F. (1994). Den nya varuhandeln. Lund: Studentlitteratur. 

Levy, M., & Weitz, B. A. (2004). Retailing management. Boston, Massachusetts: McGraw-

Hill Irwin. 

McKeever, J. (1953). Shopping Centers - Planning Principles and Tested Policies. Urban 

Land Institute Technical Bulletin , 20, 1-91. 

Nicholls, J., Li, F., Krankendonk, C., & Roslow, S. (2002). The seven year itch? Mall 

shoppers across time. Journal of Consumer Marketing , 19 (2), 149-165. 

Porter, M. (1998). Cluster and the new economics of competition. Harvard Business Review , 

76 (6), 77-90. 



33 
 

Porter, M. (2000). Locations, clusters and company strategy. i G. L. Clark, M. P. Feldman, & 

M. S. Gertler (Red.), The Oxford handbook of economic geography. Oxford: Oxford 

University Press. 

Schmidt Thurow, H., & Sköld Nilsson, A. (2008). Butiksboken: för dig som jobbar inom 

detaljhandeln. Malmö: Liber ekonomi. 

Webbkällor: 

121.nu. (den 13 Oktober 2008). Hämtat från http://www.121.nu/onetoone/sokord/nyckeltal 

den 28 April 2009 

Anderson, W. (den 3 Oktober 2007). Etablering av köpcentrum. Hämtat från 

http://www.skane.se/Public/RU/Dokument/Etablering_av_kopcentrum_WilnerAnderson.pdf 

den 1 April 2009 

Andersson, E. (den 13 December 2007). Svenska Dagbladet. Hämtat från 

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_682465.svd den 2 April 2009 

Centrumutveckling. (u.d.). Hämtat från 

http://www.centrumutveckling.se/cu/jsp/polopoly.jsp?=520&a=1918&l=sv_SE den 2 April 

2009 

Elkedjan. (u.d.). Hämtat från http://www.elkedjan.se/Om-Elkedjan/ den 8 Maj 2009 

Gallerian Piteå. (u.d.). Hämtat från http://www.gallerianpitea.se/om_gallerian.asp den 2 April 

2009 

Guldfynd. (u.d.). Hämtat från http://www.guldfynd.se/page.jsp?node=138 den 6 Maj 2009 

Gustafsson, J. (den 3 Juni 2003). Esbri: Framgångsrika kluster är regionernas klister. Hämtat 

från http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=148 den 4 Maj 2009 

Hälsokraft. (u.d.). Hämtat från http://www.halsokraft.se/?id=34 den 8 Maj 2009 

Lindex. (u.d.). Hämtat från 

http://www.lindex.com/Information/Information.aspx?id=3494400&path=3403475;3233544;

3494400 den 8 Maj 2009 

Lindex. (u.d.). Hämtat från 

http://www.lindex.com/se/Information/Information.aspx?id=3233554&path=3403475;323354

4;3233554 den 8 Maj 2009 

Nationalencyklopedin. (2009). Hämtat från 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/galleria/179542 den 13 Maj 2009 

Shopping. (2008). Hämtat från http://www.shoppinglulea.se/Default.aspx?p=387 den 9 April 

2009 

Småstaden. (u.d.). Hämtat från http://www.smastaden.com/omoss.html den 2 April 2009 

Team Sportia. (u.d.). Hämtat från http://www.teamsportia.se/om-team-sportia/ den 8 Maj 

2009 

ULI. (u.d.). Hämtat från http://www.uli.org/LearnAboutULI.aspx den 17 Maj 2009 

Wikipedia. (u.d.). Hämtat från http://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsk%C3%A4rna den 6 April 

2009 

http://www.121.nu/onetoone/sokord/nyckeltal
http://www.skane.se/Public/RU/Dokument/Etablering_av_kopcentrum_WilnerAnderson.pdf
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_682465.svd
http://www.centrumutveckling.se/cu/jsp/polopoly.jsp?=520&a=1918&l=sv_SE
http://www.elkedjan.se/Om-Elkedjan
http://www.gallerianpitea.se/om_gallerian.asp
http://www.guldfynd.se/page.jsp?node=138
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=148
http://www.halsokraft.se/?id=34
http://www.lindex.com/Information/Information.aspx?id=3494400&path=3403475
http://www.lindex.com/se/Information/Information.aspx?id=3233554&path=3403475
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/galleria/179542
http://www.shoppinglulea.se/Default.aspx?p=387
http://www.smastaden.com/omoss.html
http://www.teamsportia.se/om-team-sportia
http://www.uli.org/LearnAboutULI.aspx
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsk%C3%A4rna


34 
 

Vinnova. (u.d.). Hämtat från 

http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/Starka_FoI-

miljoer/visanu/Visanu%20SR%20pop.pdf den 4 Maj 2009  

Personlig kommunikation: 

Dahlberg, H. (den 7 Maj 2009). Butikschef, Lindex. (J. Hjort, & K. Norenheim, Intervjuare) 

Hansson, P. (den 5 Maj 2009). Butikschef, Team Sportia. (J. Hjort, & K. Norenheim, 

Intervjuare) 

Lidström, L. (den 5 Maj 2009). Butikschef, Elkedjan. (J. Hjort, & K. Norenheim, Intervjuare) 

Lindehag, K. (den 19 Maj 2009). Ordförande, Piteå Köpmannaförening. (K. Norenheim) 

Markström, Å. (den 5 Maj 2009). Butikspersonal, Hälsokraft. (J. Hjort, & K. Norenheim, 

Intervjuare) 

Sandström, B. (den 14 Maj 2009). Personal, Piteå Presenterar. (K. Norenheim)  

Strand, E. (den 05 Maj 2009). Butikspersonal, Guldfynd. (J. Hjort, & K. Norenheim, 

Intervjuare) 

 

 

 

 

http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/Starka_FoI-miljoer/visanu/Visanu%20SR%20pop.pdf
http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/Starka_FoI-miljoer/visanu/Visanu%20SR%20pop.pdf


35 
 

BILAGA A INTERVJUFRÅGOR 

Vilket år startades butiken? 

Var låg butiken innan ni flyttade in i gallerian? 

Vilket år flyttade ni till Gallerian Piteå/Småstaden? 

Varför flyttade ni till Gallerian Piteå/Småstaden? 

Hur många anställda har butiken? Har ni ökat personalstyrkan sedan omplaceringen? 

Genomför ni någon form av omvärldsanalys?  

Vilka anser ni är era substitut idag? Skiljer det sig från tidigare?  

Är det något substitut som ni ser som särskilt konkurrenskraftigt? 

Har ert förhållande till leverantörerna förändrats efter det att ni flyttade in i Gallerian 

Piteå/Småstaden? Större förhandlingsstyrka? 

Har konkurrensen från relaterade butiker i gallerian lett till några prisförändringar, 

kvalitetsförbättringar eller liknande? Är det påverkan ifrån kunderna som är orsaken till detta?   

Har konkurrensen från potentiella nya företag förändrats sedan ni flyttade in? 

Har konkurrensen från butiker med liknande produkter/kundgrupper hårdnat sedan 

omplaceringen?  

Har ni förändrat er marknadsföring jämfört med tidigare?  

För ni någon statistik över antalet besökare och kunder? Har ert kundunderlag ökat? 

Mäter ni avslutsfrekvensen (antalet försäljningar)? Säljer ni mer idag? 

Sker det något samarbete med andra butiker i gallerian? 

Om ja, vilken typ av samarbete? Är ni positiva till samarbetet? 

Vilka anser ni är för- respektive nackdelarna med samarbetet? 

Finns det några riktlinjer som ni måste följa i gallerian? Kan ni till exempel fritt välja 

layouten för ert skyltfönster?  

Tycker ni att gallerian har en bra mix av butiker?  

Finns det enligt er mening någon butik som har särskilt stor attraktionskraft i gallerian? 

Kundmagnet? 

Finns det något annat med just denna galleria som är speciellt och som ni tror lockar till sig 

kunder? 

Är ni medlemmar i en köpmannaförening? Om ja, vilken? 

På vilket sätt mäter ni er lönsamhet? Vilka nyckeltal använder ni er av? 
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Har butikens lönsamhet förändrats i och med inflyttningen? 

Om det är någon skillnad, vad tror ni att den beror på? 

Är lokalhyran högre i gallerian jämfört med er tidigare placering? 

Har flytten påverkat omsättningen? Ökat eller minskat?  

Om det är någon skillnad, vad tror ni att den beror på? 

Är det något som ni vill tillägga? 
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BILAGA B BUTIKSFÖRTECKNING SMÅSTADEN 

Klädbutiker: 

JC 

MG´s mode 

Vera 

Kappahl 

Indiska 

Björns skinn 

Skobutiker: 

Din Sko 

Kroppsvård: 

Hårstudion 

Kicks 

LIFE Hälsobutiken 

Smyckesbutiker: 

Sivs Ur & Guld 

Åströms Ur & Optik 

Glitter 

Heminredning: 

Hemtex 

Gallerix 

Övriga butiker: 

Elkedjan 

Team Sportia 

Telia 

Bio 3: an  

Caféer, Kiosker & Restauranger 

Café Piteå 

Café Röda Lyktan 

Subland 

Byxfickan 

Gottis 

Arbaillo 
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BILAGA C BUTIKSFÖRTECKNING GALLERIAN PITEÅ  

Klädbutiker: 

Lindex 

Vila 

Esprit 

Jack & Jones 

MQ  

Peppercorn 

SeeMe 

Vero Moda 

Skobutiker: 

Euro Sko 

Scorett 

Kroppsvård: 

Apoteket 

Hälsokraft 

Puls (Frisör) 

Smyckesbutiker: 

Guldfynd- I.me.my 

Silverbox 

Ur & Penn 

Övriga butiker: 

Bokia-Bodéns bokhandel 

Clas Ohlson 

Pressbyrån 

Teknikmagasinet 

The Phone House AB 

Caféer: 

Café del Mar 

Wayne’s coffee 
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