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Sammanfattning 

Titel När handeln flyttar från stadskärnan till annan arena - En kvalitativ 

uppsats om entreprenörernas sätt att attrahera kunder till city 
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Författare  Malin Persson 

Handledare  Henrietta Nilson 

Examinator  Frederic Bill 

 

Nyckelord  Entreprenör, mervärde, motgångar, anpassningar, innovation 

 

Bakgrund Handeln på externa handelsområden ökar stadigt och har ett fortsatt 

högt tryck, då ny handelsyta om 2 miljoner kvadratmeter planeras 

byggas i Sverige. Trots det väljer vissa företagare att ha kvar sina 

verksamheter i stadskärnorna. 
 

Syfte Syftet är att skapa en djupare förståelse för vad entreprenörerna i 

Växjö city gör för att attrahera kunder tillbaka till stadskärnan efter 

att gallerian Grand Samarkand öppnat på en extern handelsplats i 

Växjö. 

Metod En kvalitativ metod med ett induktivt angreppssätt har använts där 

empirisk data insamlats genom att låta intervjupersonerna berätta 

sin berättelse inom det valda ämnet. 

Slutsats Entreprenörerna väljer att inte bara stå still och låta motgångarna 

passera, vilket skulle vara ett steg i negativ riktning. De har flera 

idéer och tankar på hur de ska attrahera kunder till city. Genom att 

vara serviceminded och erbjuda kunderna webbhandel, 

egendesignade smycken, workshops, unika produkter och aktiv-

iteter tillsammans med andra företagare och partners försöker de 

attrahera kunder till city för shopping. 

Vidare forskning  Ta reda på kundens aspekt av att handeln flyttar till andra arenor 

  och vad som skulle kunna få dem till att shoppa mer i stadskärnan. 
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Summary 

Title When trading moves from city center to other arenas – A qualitative 

essay of entrepreneurs way to attract customers to the city 

Date  2017-04-19
 

Author  Malin Persson 

Tutor  Henrietta Nilson 

Examiner  Frederic Bill 

 

Keywords             Entrepreneur, added value, adversity, adaptation, innovation 
 

 

Background   Trading on areas outside town centers is steadily increasing and this 

area have remained high pressure, new retail space of 2 million 

square meters are planned to be built in Sweden. But some 

entrepreneurs choose to keep their businesses in city centers. 

Purpose   The aim is to create a deeper understanding of what entrepreneurs 

in Växjö city do to attract customers back to the city center after 

Grand Samarkand opened on an external trading place in Växjö. 
 

 

Methodology  A qualitative method with an inductive approach has been used 

where the empirical data was collected by allowing respondents to 

tell their story in the chosen topic. 
 

 

Conclusion  Entrepreneurs choose to not stand still and let the setbacks pass, 

which would be a step in a negative direction. They have several 

ideas and thoughts on how to attract customers to the city center.  

By being service minded and offering customers e-commerce, self-

designed jewelry, workshops, unique products and activities with 

other business owners and partners they try to attract customers to 

the city for shopping. 
 

Further research The customer aspect of the trade moving to other arenas and what 

might get them to shop in the city centers. 
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Begreppsförklaringar 
 

Dagligvaruhandeln – utgörs av handel med livsmedel, tobak och tidningar, några av våra 

primära behov (Fastighetsägarna, 2015). 

 

Detaljhandel – är den sista handeln som sker i distributionskedjan för varor, från producent till 

konsument (NE.se, 2017). 

 

Externhandel – är de större handelsplatser som oftast består av stora butiker och köpcentrum 

och finns belägna längs stora vägar utanför stadsbebyggelsen.  

 

Grand Samarkand – är ett shoppingcentrum som öppnade på nytt 28 april 2011 i Växjö,  

tidigare handelsområdet Samarkand. Idag finns det ca 70 butiker, restauranger och caféer där  

(Grand Samarkand, 2016). 

 

Sällanköpshandel – är den handel som bedrivs av produkter så som kläder, skor, hem- och 

fritidsvaror etc. som inte ses som primära behov (Fastighetsägarna, 2015). 

 

Växjö city, city och stadskärnan – används för att få variation i texten och är synonymer till 

varandra, där området avser centrala Växjö. 

 

Växjö Citysamverkan AB – bildades 2006 och är ett företag som har ca 180 medlemmar inom 

handel och restaurangbranschen. Deras uppdrag är att skapa förutsättningar för en gynnsam 

utveckling för stadens näringar och att fastighetsvärdena stärks. Deras arbete skall stödja 

besöksnäringen, kultur och de ska samverka med andra för att bidra till att stadens och 

kommunens attraktion ökar (Växjö Citysamverkan, 2016).   



Linnéuniversitetet 

8 
 

1. Inledning  

I rapportens inledande kapitel introduceras läsaren för handelns utveckling i Sverige.  

Vidare i kapitlet diskuteras problemområdet av att handeln flyttar från stadskärnan till 

externhandelsplats, för att slutligen presentera studiens forskningsfrågor och syfte.  

Vidare finns en presentation av uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Handelns förändring 

Under de senaste decennierna har handelsutvecklingen ökat drastiskt (Trivector, 2007). 

Enligt en rapport framtagen av Rämme, Gustafsson, Vestin, Lindblom & Kilander från 

Handelns Utredningsinstitut, HUI, från 2010 framgår det att detaljhandeln kantats av ökad 

konkurrens mellan marknadsplatser, företag och butiker samtidigt som den tekniska 

utvecklingen med ständig uppkoppling mot nätet och teknisk avancerade kassa-, lager- och 

logistiksystem gynnat konsumenterna genom prissänkningar och stort utbud av varor och 

tjänster (Rämme et. al, 2010). Konsumenterna i Sverige spenderar ungefär 30 procent av sin 

disponibla inkomst i varor från detaljhandeln, samtidigt som branschen omsätter 600 miljarder 

kronor och 250 000 medarbetare sysselsätts. Detaljhandeln är av betydande karaktär för 

Sveriges ekonomi och tillväxt enligt Rämme et. al (2010). Handeln på områden utanför 

stadskärnorna har fördubblats mellan åren 2000-2005 och resorna dit görs upp till 90 procent 

med bilburen trafik (Trivector, 2007). 

 

Städerna runt om i Sverige har i alla tider fungerat som mötesplatser och har uppkommit 

framför allt för handel och som knytpunkt för transport. Under 1900-talet fick många 

småbutiker lägga ner sina verksamheter för att göra plats för större stadsdelscentrum, 

externhandel och lågprisbutiker enligt Kåpe (1999). Modernismen under 1960 och 70-talet var 

en funktionsuppdelad stad en effektiv stad och därför gjordes omstruktureringar av städerna för 

att garantera god tillgänglighet för biltrafiken (Book & Eskilsson, 1999). 

 

Utanför stadsbebyggelsen började expansionen av stora externa köpcentrum och handelsplatser 

ta form under 1990-talets början (Bergström & Fölster, 2009), vilket betydde att centrums roll 

som mötes- och handelsplats försvagades (Book & Eskilsson, 1999). En bidragande faktor till 

att externa handelsplatser fortsätter att expandera beror enligt Bergström & Fölster (2009) på 

att konsumenterna tenderar att attraheras av ett enkelt och tidseffektivt sätt att få tillgång till ett 
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stort utbud av varor. Även ur företagarnas perspektiv är de externa handelsområdena attraktiva 

då marken och hyrorna är billiga samt att leveranser av varor till utkanten av städerna är mer 

lättillgänglig i förhållande till stadskärnorna (Rämme et. al, 2010). 

 

”Det är inte särskilt konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden.  

De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln eller de bilburna kunder som 

bor i de bilanpassade bostadsområden som vi har byggt under 1900-talet. För att stärka 

stadskärnorna behövs både bättre tillgänglighet, högre utbud och starkare samordning mellan 

kommun, fastighetsägare och handlare.”  (Söderlind, Svenskhandel, 2015, s. 2) 

 

1.1.2 Nytt köpbeteende 

Antalet köpcentrum i Sverige har enligt Handelns Utredningsinstitut, HUI (2016), fördubblats 

under de senaste 15 åren. På de externa handelsområdena finns det gott om parkeringsplatser 

på ett bekvämt avstånd där flera aktörer valt att samlas under ett och samma tak för att finnas 

där kunderna finns, och tillsammans dra nytta av varandra med bland annat gemensam service 

och öppettider (Teller, 2008). Resultatet av att många företag etablerar sig på ett och samma 

område är att allt fler kunder söker sig dit – handel föder handel enligt Rämme et. al (2010). 

 

Trots alla fördelar som finns med köpcentrum tycks konsumenterna uppleva dem som inåt 

fokuserade och opersonliga enligt Southworth (2005). Försäljningen i köpcentrumen har 

minskat med 50 procent under de senaste 20 åren (Southworth, 2005). Kunderna vill istället 

vara på en plats där det finns mer liv, de återupptäcker tanken av att välja stadskärnan som ett 

shoppingalternativ enligt Southworth (2005). Men trots Southworths (2005) rapport anser HUI 

(2016) att handeln i köpcentrum och andra handelsområden har ett fortsatt högt tryck,  

med tanke på att ny handelsyta om över 2 miljoner kvadratmeter planeras i Sverige. 

 

Bergström & Fölster (2009) anser att nyetableringen av de externa handelsplatserna har satt stor 

press på handeln i stadskärnorna. Städer som inte möter konkurrensen i stadskärnorna möter 

troligen en miljö som inte är tilltalande med avvecklande av butiker, vilket resulterar i att 

stadskärnorna runt om i Sverige blir utmärglade. Enligt Fastighetsägarnas årliga rapport från 

2015, framgår det att den totala omsättningen finns kvar i stadskärnorna men att det är 

konsumenternas köpbeteenden som håller på att förändras (Höckert, 2015). Höckerts (2015) 

slutsats är att ryktet om att svenska stadskärnor är i kris, är ett överdrivet rykte. 

Fastighetsägarnas rapport visar att omsättningsförändringarna mellan 2011 och 2014,  
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har dagligvaruhandeln ökat i snitt med 1,6 procent årligen, men att sällanköpshandeln årligen 

ligger på minus 1 procent (Höckert, 2015). 

 

”För att staden ska behålla sin attraktionskraft även i framtiden är det viktigt att alla 

intressenter i stadskärnan samarbetar mot gemensamma mål och dessutom är öppna för nya 

strömningar och konsumtionsmönster.” (Höckert, 2015) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Författaren till denna uppsats uppmärksammade en markant skillnad av handeln i Växjö city  

då författaren bredvid studierna arbetade på ett företag i centrala Växjö. Det blev färre och färre 

kunder allt eftersom fler butiker valde att flytta till den nya och spännande gallerian Grand 

Samarkand på den externa handelsplatsen strax utanför stadskärnan. Författaren såg en 

förändring vad gällde försäljningsbelopp och antal besökare på dennes arbetsplats.  

Från att författaren börjat arbeta i butiken var det fem till sex stycken ur personalen som 

dagligen fanns tillgängliga för kunderna, till att bli två stycken i personalstyrkan per dag,  

en markant skillnad. Personalen hade tidigare om lördagarna börjat dagen med att träffas på ett 

hotell för att ha ett veckomöte under en trevlig frukost tillsammans för att sedan gå till butiken 

för att öppna upp dörrarna för kunderna. Frukostmötena slutade företaget med så snart de insåg 

att det inte lönade sig att vara så många ur personalen på en lördag. Det slutade med att de 

istället hade en snabb och enkel avstämning veckovis. Från att vara fem till sex ur personalen 

varje dag i butiken till att successivt minska både på personal och sortiment, det såg författaren 

som ett förfall av handeln i Växjö city. Till slut valde författarens dåvarande arbetsgivare att 

öppna en ny butik på det nya handelsområdet ungefär ett år efter att Grand Samarkand öppnat, 

för att befinna sig där kunderna fanns. Butiken i city stängdes slutligen efter flera motgångar, 

kunderna försvann upp till det nya handelsområdet, parkeringsavgifterna i city blev högre och 

hyresvärden för lokalen valde att höja hyran. Det var mycket som talade för att stänga butiken 

i city och istället satsa på allt på butiken på Grand Samarkand. Enligt Schumpeter (2008) 

handlar det om att vara unik för att vara eftertraktad, men inte att entreprenören måste sälja en 

unik vara. Grand Samarkand var något nytt och spännande, något som avvek från vad kunderna 

och företagarna i Växjö var vana vid att möta när de var i shoppingsvängarna. Efter författarens 

erfarenheter av att allt fler kunder och företagare sökte sig till den nya gallerian i Växjö, fann 

författaren det intressant att skapa en förståelse för vad företagarna som stannade kvar i 

stadskärnan gör för att attrahera kunderna till city när Grand Samarkand öppnat.  
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1.3 Problemformulering  
 

- Vad gör entreprenörerna för att motverka att kunderna väljer Grand Samarkand före 

handeln i city? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att besvara frågeställningen och på så sätt skapa en djupare förståelse för 

vad entreprenörerna i Växjö city gör för att attrahera kunder till stadskärnan efter att gallerian 

Grand Samarkand öppnat på en extern handelsplats i Växjö. 

 

1.5 Uppsatsens disposition  

I det inledande kapitlet finns introduktionen där författaren presenterar problemet och syftet  

med undersökningen. Efterföljande kapitel är metodkapitlet, det innehåller vetenskapligt 

förhållningssätt och undersökningsdesign som författaren varvar med dennes metodval.  

Det tredje kapitlet avser empiriavsnittet där läsaren får möjlighet att följa med författaren på 

mötena med entreprenörerna som intervjuats för att ta del av det insamlade materialet.  

Följer gör sedan teorikapitlet där relevanta områden inom teorin för undersökningens innehåll 

presenteras. I analysen har författaren länkat samman teorin med det insamlade materialet för 

att analysera och tolka det. Sista kapitlet är slutsatsen och där redovisar författaren vad dennes 

studie funnit samt förslag på vidare forskning. Slutligen återfinns samtliga källor. 
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2.0 Metod  

I detta kapitel presenterar författaren hur denne har gått tillväga med uppsatsen. 

Under varje underrubrik presenteras metodteori som varvas med författarens val och 

motiveringar till de val som gjorts.  

 

2.1 Val av vetenskaplig ansats  

Det finns tre sorters av ansatser, de två vanligaste är enligt Davidson & Patel (2003) induktion 

och deduktion, den tredje kallas för abduktion, vilket brukar vara ett samspel mellan induktion 

och deduktion (Ahrne & Svensson 2011). Det induktiva förhållningssättet förknippas med ett 

kvalitativt synsätt då data som forskaren insamlat genererar i teorier (Bryman & Bell, 2010). 

Argumentet till denna ansats är att forskaren inte har förväntningar eller förutfattade meningar 

som i sin tur speglar sig i materialet. Forskaren har i förväg inte planerat vilken teori som skall 

användas till rapporten utan den växer fram i samband med att data insamlats (Jacobsen, 2002). 

Motsatsen till den induktiva metoden är den deduktiva och förknippas med ett  

kvantitativt synsätt, vilket innebär att forskaren som väljer denna metod arbetar ut efter  

teorier, vilket i sin tur frambringar empirisk prövning (Bryman & Bell 2010). Författaren valde 

till denna rapport att låta teorierna ta sin grund ur det insamlade materialet, induktiv ansats, då 

författaren inte ville begränsa sitt material med dennes förväntningar då information riskeras 

att förbises vid insamlandet av data i samband med intervjutillfällena med respodenterna. 

 

2.2 Val av metodologisk ansats  

Det brukar talas om att det är forskningsfrågan som ligger till grund för val av metod,  

men det är mer än så som påverkar enligt Dellgran & Höjer (2006). Forskarens intressen och 

dennes kompetens har stor inverkan på val av metod. Därför valde författaren tidigt att 

genomföra en kvalitativ forskning, då viljan var att få en djup förståelse av problemet.  

Vid kvalitativ forskning läggs fokus enligt Bryman & Bell (2010) på tolkning och förståelse  

av ämnet, fokus ligger därför inte vid mängden av insamlad data som analyserats.  

Den kvantitativa metoden valdes bort då författaren inte ämnade studera siffror eller dra 

generella slutsatser, vilket den kvantitativa tillvägagången bidrar till enligt Bryman & Bell 

(2010). Fokus inom kvantitativa metoder ligger främst i mätning, kausalitet, generaliserbarhet 

och replikation. Kvantitativ forskning ämnar beskriva varför saker och ting är på ett specifikt 

sätt och inte hur saker och ting är som den kvalitativa gör. Författaren söker i denna studie 
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istället ett djup och en större förståelse, därför ger den kvantitativa metoden inte den sortens 

svar som författaren söker. Den metodologiska ansatsen blev således kvalitativ.  

 

2.3 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

Två vetenskapsfilosofiska frågor som forskaren inför en studie behöver ta ställning till är 

epistemologi och ontologi. Epistemologi handlar om vad som utgör kunskap och huruvida den 

kan betraktas som godtagbar inom ett ämnesområde. Övergripande brukar ontologi bestämmas 

i hur vi uppfattar tillvaron, läran om hur världen ser ut (Bryman & Bell 2010). Ett tolkande 

epistemologiskt ställningstagande har antagits i denna uppsats då författaren avser att få 

förståelse för entreprenörernas handlingar, dessa tolkningar ska stå i centrum för 

kunskapsbyggandet. Det kallas enligt Bryman & Bell (2010) också för tolkningsperspektivet.  

I författarens uppsats är det ontologiska ställningstagandet icke-dualistiskt, där världs-

uppfattningen är den att människan och världen är sammanflätade med varandra och att de i sin 

tur inte går att skilja åt (Bryman & Bell 2010). Författaren till den här uppsatsen fann det 

intressant att studera vad entreprenörerna i Växjö city gör för att attrahera kunderna efter att 

gallerian Grand samarkand öppnat på det externt belägna området då författaren inte fann någon 

tidigare kunskap om problemområdet inför uppsatsskrivandet. 

 

2.4 Val av undersökningsansats  

Vid val av undersökningsmetod brukar författaren innan start av projekt utgå ifrån hur  

mycket kunskap som finns om problemområdet. Problemet av rapporten styr enligt  

Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2001) val av metod som skall användas.  

Författaren till denna uppsats valde att använda sig utav fallstudie då författaren ville skapa en 

djupare förståelse för vad entreprenörerna i stadskärnan gör för att attrahera kunderna tillbaka 

till city. Författaren tog därför kontakt med två entreprenörer från Växjö centrum. 

Tillvägagångssättet fallstudie lämpar sig när forskaren vill skapa en större förståelse och 

införskaffa mer detaljerad kunskap (Christensen et al (2001). Forskaren vänder sig till 

verkligheten för att insamla empirisk data. Enligt Bryman & Bell (2010) brukar forskaren vid 

fallstudie oftast använda sig av observationer av deltagarna och ostrukturerade- eller 

semistrukturerade intervjuer. Nackdelen med fallstudie är att forskaren riskerar att krafsa på 

ytan trots att syftet är att få mer detaljerad information. Vilket kan bero på bristande kompetens 

eller avsaknad av tillräcklig information (Christensen et al., 2001). Författaren till denna 

uppsats valde att samla in empirisk data genom att träffa respondenterna personligen och låta 
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dem berätta sina berättelser och upplevelser, en så kallad narrativ datainsamling, vilket 

presenteras längre ner i metodavsnittet. 

 

2.5 Val av data  

Data kan samlas in både sekundärt och primärt. Insamling av sekundärdata innebär att forskaren 

tar till sig data som samlats in tidigare i annat syfte (Bryman & Bell 2010). Sekundärdata kan 

exempelvis bestå av tidningar, journaler eller forskningsrapporter. Till denna rapport har 

sekundärdata insamlats från litteratur från Linnéuniversitetets bibliotek och tillgängliga 

vetenskapliga artiklar från databasen OneSearch. Primärdata är i sin tur ny information som 

insamlats (Bryman & Bell 2010), information som tidigare inte varit tillgänglig som 

sekundärdata. I detta fall får forskaren själv använda sig av olika insamlingstekniker för att 

införskaffa den information som studien kräver. Primärdata till denna rapport samlades in av 

författaren på egen hand genom personlig intervju med respondenterna på deras företag.  

 

2.6 Val av tillvägagångssätt  

För att författaren skulle kunna få svar på sina frågor i denna studie valde författaren att 

genomföra en narrativ forskning, vilket betyder att forskaren vid insamling av empiriskdata 

lyssnar på när respondenten berättar vad denne har att berätta inom det valda ämnet (Ahrne & 

Svensson 2011). Den tillfrågade personen har huvudsakligen fria händer inom ramarna för 

forskningsfrågorna. Författaren valde att låta två entreprenörer från Växjö city personligen 

berätta sin historia och upplevelser av att handeln flyttar från stadskärnan till andra arenor samt 

vad de gör för att attrahera kunder till deras butik i standskärnan. Vid en narrativ datainsamling 

baseras alltid enligt Arvidsson (1998) intervjupersonens urval av berättelser med hjälp av 

dennes erfarenheter. Intervjupersonen kan därför enkelt komma in på det som inte intresserar 

forskaren i dennes studie. Forskaren kan med hjälp av frågor försöka styra den berättande 

personens urval i berättelsen. Respondenterna till denna studie kontaktades för att bidra med 

deras upplevelser av den minskade handeln i Växjö city och vad de gör för att motverka det.  

Vid mötena med respondenterna valde författaren att använda sig av sin mobiltelefon för att 

spela in möten så att inte någon information skulle gå förlorad av det som sades.  

Ingen av respondenterna hade något emot att författaren spelade in mötena. 
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2.7 Val av urvalsmetod  

Författaren valde att intervjua två entreprenörer från Växjö city. Det började med att författaren 

kontaktade Växjö Citysamverkan för att berätta om sin uppsats och problemområdet och 

samtidigt rådfråga om entreprenörer från Växjö stadskärna som var representativa som 

intervjuobjekt till studien. Detta urval kallas för snöbollsurval och är ett slags 

bekvämlighetsurval. Forskaren vänder sig då till en person som har stor inblick och som kan 

komma att känna till lämpliga respondenter (Bryman & Bell 2010). Dock kunde inte Växjö 

Citysamverkan delge några entreprenörer, därför fick författaren på egen hand ta fram 

slumpmässigt utvalda butiksägare. Således sökte författaren efter entreprenörer som var helt 

egna, de skulle inte ha något franchiseföretag i ryggen utan skulle stå på helt egna ben med en 

egen affärsidé. Slutligen bestämde författaren träff med två entreprenörer för att få träffa dem 

personligen, första kontakten skedde via telefon. Väl vid intervjutillfällena fick intervju-

objekten möjligheten att vara anonyma i författarens studie, de hade inget emot att vara öppna. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) menar att utlova anonymitet är för 

forskaren ett knep för att få nekande personer att ställa upp på undersökning.  

Att låta intervjudeltagaren få läsa den slutgiltiga rapporten kan enligt Esaiasson et. al (2007) 

vara ett sätt att få intervjupersonen att delta. Personen i fråga har då tillfälle att godkänna det 

som forskaren skrivit som berör intervjupersonen (Esaiasson et al. 2007). Respondenterna till 

denna studie blev således företagarna Göran Magnusson, ägare av BirgittaSmycken och Fredrik 

Olsson, ägare av Olssons båda med respektive verksamhet då belägna i Växjö city.  

Valet av orten Växjö är ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2010) och ligger till 

grund då författaren vid undersökningstillfället var bosatt i Växjö.  

 

2.8 Uppsatsens trovärdighet  

Enligt Bryman & Bell (2010) kan reliabilitet i en kvalitativ forskning definieras som pålitlighet, 

där forskaren antar ett granskande synsätt för att bedöma undersökningen. Vilket innebär att 

forskaren säkerställer att det skapats en tillgänglig och fullständig beskrivning av samtliga 

stadier i forskningsprocessen på ett tillfredställande sätt. Det ska enligt Bryman & Bell (2010) 

vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar påverka utförandet och 

slutsatsen av dennes undersökning. För att bedöma uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet 

valde författaren vid insamlingen av empirin att använda sig av sin mobiltelefon som 

inspelningsverktyg för att spela in mötena. Författaren kunde med hjälp av inspelningsverktyget 

gå tillbaka till ursprungsmaterialet för att garantera att materialet stämde överens med det som 
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författaren uppfattat vid insamlingstillfället av empirisk data. Pålitligheten och kvaliteten stärks 

när författaren använder sig av inspelningsteknik, misstolkningar och felciteringar kan åtgärdas 

då ursprungligt material finns till förfogande (Bryman & Bell 2010). Författaren till denna 

studie valde att välja bort att föra anteckningar under intervjutillfällena för att kunna fokusera 

på vad intervjupersonen berättade.  

 

2.9 Bearbetning och analys av data 

Efter slutförda intervjuer genomförde författaren transkribering av erfordrat material.  

Vilket betyder att författaren skriver ut allt som sagts under intervjutillfället genom att lyssna 

av det inspelade materialet (Bryman & Bell 2010). Transkriberingen skedde ordagrant av vad 

som sades för att på ett enkelt sätt kunna gå tillbaka i det nedtecknade materialet.  

Enligt Ahrne & Svensson (2011) kan forskaren ta till extern hjälp för att genomföra 

transkribering av intervjuer, dock kan det bli misstolkningar då denne inte förstår dialekten eller 

sammanhanget. Författaren valde att transkribera på egen hand då fördelen var att författaren 

lärt känna sitt material samt att analys och tolkning kan fördjupas, enligt Ahrne & Svensson 

(2011).  

 

Författaren valde i analyskapitlet att följa strukturen från teorikapitlet då det kapitlet 

frambringades efter empirisk data insamlats. Det föll sig därför naturligt att analysera insamlat 

material efter rubrikerna i teorikapitlet vilket även ger analysen en bra struktur och det blir 

enkelt för den som tar del av materialet att ta till sig det och kunna gå tillbaka i tidigare kapitel. 

 

2.10 Avgränsning 

Detta är en kandidatuppsats med vissa begränsningar vad gäller tid och resurser. En begränsning 

med uppsatsen är antalet intervjuer som genomfördes. Vägvalet var att antingen få empirisk 

data där författaren rispade på ytan eller att får mer djupgående information från var och en av 

respondenterna. Författaren valde att genomföra djupgående intervjuer med två respondenter 

för ett djupdyk in i respondenternas berättelser.  
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3.0 Empiri  

I detta kapitel kan mottagaren av denna uppsats följa med författaren på möten med två 

entreprenörer och deras verksamheter i Växjö city. Nedan följer entreprenörernas berättelser 

och upplevelser av att handeln flyttar från Växjö stadskärna till gallerian Grand Samarkand 

och om vad de gör för att motverka cityns fall.  

 

3.1 Mötet med Göran Magnusson, butiksägare av BirgittaSmycken i Växjö city 

Första mötet med Göran var via telefon, när jag ringde upp honom så befann han sig på en 

mässa som ägde rum i Vida arena i Växjö. Jag presenterade mig och mitt projekt, jag bad att få 

träffa honom för ett personligt möte. Vi kom överens om att jag skulle besöka honom veckan 

därpå när han skulle öppna butiken för dagen.  

 

När vi väl möttes var Göran och hans fru, Gunilla, i full gång att bära allt som användes under 

mässan ut från bilen och in till butiken. Jag presenterade mig för Göran och Gunilla,  

möttes jag av varma händer och stora leenden. Hjälpsam som jag är, frågade jag om inte jag 

kunde få hjälpa dem att bära in saker från bilen, vilket dem glatt tackade ja till. Göran räckte 

över en stor låda från bilen med smycken i till mig. När vi väl kommer in i butiken möttes jag 

av en liten och gemytlig butik, jag hade aldrig varit där förut. På varje vägg fanns montrar fulla 

med vackra smycken.  

 

Jag tog mig ett varv genom butikens alla montrar under tiden som Göran ville plocka undan 

sakerna som tagits med för att sälja under helgens mässa. Jag var själv dålig på att införskaffa 

smycken och kände därför inte till smyckenas märken. När Göran väl var färdig sätt vi oss ner 

i ett litet rum som var i anslutning till butiken. Där inne fanns ett skrivbord med en dator på och 

fullt med papper och små lådor med smycken i. Det var ett organiserat kaos som många kallar 

det. Saker ligger över hela skrivbordet, men både Göran och Gunilla verkar ha stenkoll på vad 

som döljer sig där under. I samma lilla rum som vi befann oss i fanns en liten kokvrå  

och ett stort kassaskåp som sträcker sig hela vägen upp från golv till tak. Göran påpekade just 

det att jag säkert undrade hur kassaskåpet kom in där, han sa att det är en annan historia.  

 

Jag presenterade lite kort om min uppsats på nytt för Göran, vidare frågade jag om inte han 

kunde berätta lite om sig själv. Det gjorde han så gärna. Han började med att berättade att han 

hade en bakgrund inom det militära som officer. Vidare sade han att BirgittaSmycken snart var 
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hela femtio år gammalt vid vårt intervjutillfälle och grundades av Birgitta Asplund.  

Tidigare ägaren hade sålt hattar till en början men för att sedan övergå till att sälja smycken.  

Göran och Gunilla var vid intervjutillfället ägare av butiken sedan fem år tillbaka.  

Butiken hade sedan tidigare funnits i Bländapassagen i Växjö men fanns då i en annan lokal.  

 

När Bländapassagen skulle öppnas på nytt i slutet av 2011 fick Göran och Gunilla chansen att 

välja vilken lokal de ville att deras verksamhet skulle finnas i, de valde då att ta den som låg 

mitt i passagen. Göran berättade även att de sedan övertagandet av butiken har förändrat 

sortimentet till mer ungdomligare, då förtydligade han att de valt att ta in allt fler smycken i 

silver än vad tidigare ägare hade gjort. Deras kundkrets var enligt honom framförallt ungdomar, 

han trodde att det berodde på att de ständigt hade extra pris på håltagning av öron.  

Han gjorde en uppskattning av att de gjort ca 1500 håltagningar varje år sedan tre år tillbaka. 

De gjorde ingen direkt vinst på håltagningen men hoppades på att BirgittaSmycken  

skulle vara det självklara valet när det blev dags för kunden att byta ut  

läkningssmycket, ”… det är ju det här med gungor och karuseller” som Göran så kallade det.   

De hade en del kunder som kom tillbaka efter läkningstiden för att byta ut smycket som 

användes under läkningstiden till ett riktigt enligt Göran.  

 

Han tyckte att verksamheten hade gått ganska bra, de hade sedan fyra år tillbaka gjort en 

fördubbling av omsättningen för varje år.  Det Göran menade som deras största vinstdrivare  

var inte håltagningen, utan det var istället hanteringen av guld och silver. De sålde metaller 

vidare som kunder i sin tur sålt till Göran.  Jag berättade att jag inte kände till hanteringen och 

undrade om det var någon förtjänst på det.  Han påpekade att vinsten inte fördubblats bara för 

att omsättningen gjort det, vinstmarginalerna var inte särskilt stora. Enligt Göran var förtjänsten 

ungefär sex procent och att han även behövde betala moms på vinsten, ”Jag menar en klädbutik 

lägger ju på tregånger inköpspriset”, sa Göran.  

 

Göran ville förtydliga sig om att de struntade i smyckesmärken som Thomas Sabo och Eva 

Attling med flera andra, han tyckte inte att de smyckena var särskilt kundvänliga.  

De försökte istället vara mer serviceminded och erbjuda sina kunder utvalda, vackra och 

prisvärda smycken. Han fortsatte med att berätta att de ofta befann sig på olika  

mässor i Köpenhamn och i Stockholm för att möta nya tillverkare av smycken.  

Väl på plats väljer de ut de smycken de tycker är vackrast och Göran berättade att de var noga 

med att bara köpa ett smycke av varje sort. Anledningen var den att de ville att den flickan eller 
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kvinnan som köpte ett smycke hos BirgittaSmycken skulle känna sig unik då de sålde endast 

ett av den sorten. Göran kunde givetvis inte garantera att någon annan butik i Växjö valt att 

köpa in samma smycke. Han ville framför allt trycka på det att om man köpte ett smycke hos 

ett franchiseföretag så kunde man vara helt säker på att säkert femtusen andra kvinnor bär på 

samma smycke. Så Görans och Gunillas tanke var att de ville att deras kunder skulle känna att 

de hade köpt något unikt hos BirgittaSmycken.  

 

Vi kom tillbaka in på metallerna som de köpte in, det var allt från silverbestick,  

smycken från dödsbon och resterna av ädelmetall som är kvar från gamla lösgommar.  

Göran pekade på en väska som stod intill skrivbordet där vi satt som inte stod där innan han 

åkte på mässan han nyligen kom från. Han berättade att han hade haft ett samtal med en dam 

innan vårt möte, hon ville sälja mynt. Det verkade vara ganska stor rullians av metaller,  

eller skrot som Göran kallade det för. Han visade att bakom honom så hade han sorterat  

och märkt upp mynt som han sedan sålde vidare när det började bli halvfullt. De hade under 

året dessförinnan köpt in guld för över två miljoner kronor, men han berättade att det var viktigt 

att göra kontroller på guldet för dess äkthet för att inte bli lurad. Göran berättade att de även 

kunde serva sina kunder med gravyrer och lagning av diverse smycken.  

 

Mitt i vårt möte klev Görans fru, Gunilla, in i rummet för att lämna av lite saker som var kvar 

från bilen. 

 

När jag frågade Göran hur de upplevt flytten av handeln från city till Grand Samarkand så sa 

han att det hade visat sig ungefär som en 30 procentig minskning, att det förmodligen gällde 

hela centrum. Göran och hans fru hade upplevt en svacka om två månader i samband med att 

Grand Samarkand öppnat. Han fortsatte med att berätta om att kunderna föredrog den fria 

parkeringen som Grand Samarkand kunde erbjuda. Göran nämnde: 

 

”… det är billigare att parkera i Stockholm, femton kronor i timmen tog de vid Bruce 

Springsteens konsert för att parkera vid Friends arena, i Växjö tar vi arton… ja det kommer att 

utarma stadskärnan”.  

 

Skulle Göran få information om att en driven person gick i planeringstankar att bygga en 

galleria likt Kista Galleria så skulle han inte vara sen med att hoppa på det tåget.  

Han förklara det med att om läget skulle fortsätta som det gjorde så var han beredd att flytta, 
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flytta dit där kunderna fanns. De hade sedan tidigare övervägt scenariot att flytta från city,  

men inte till Grand Samarkand, konceptet med att hålla öppet sent in på kvällen tilltalade inte 

Göran alls. Han ställde sig själv frågan om när man skulle ha möjligheten att vara ledig.  

Att företaget då skulle behöva omsätta så pass mycket att de kunde anställa någon som  

kunde ta de obekväma tiderna för att företagaren själv skulle kunna vara ledig.  

Jag frågade honom varför butikerna i city inte öppnade några timmar senare än vanligt så att de 

kunde hålla öppet lite senare in på kvällen. De flesta slutade enligt Göran att arbeta mellan 

klockan fem till sex, och ville kanske inte gå och shoppa direkt efter avslutad arbetsdag,  

utan gjorde sina ärenden på lunchen. 

 

Jag förklarade för Göran att jag tyckte det var intressant att höra att han skulle överväga en egen 

flytt av verksamheten och om det var den förändringen de var tvungen att göra för att överleva. 

Det var precis det han menade, att fortsätta driva ut bilarna från city som kommunen gjorde så 

skulle det leda till en utarmning. Kommunen ville få bort trafiken och det gjorde man genom 

att höja avgifterna för parkeringarna. Göran berättade att den som har bil och vill till centrum 

självklart ville ha låga parkeringsavgifter samtidigt som företagarna ville samma sak så att 

kunderna skulle fortsatt att ta sig in till city för att uträtta sina ärenden. Han fortsatte med att 

berätta att han förde en del oväsen, i lokaltidningen hade han varit med i intervjuer och debatter 

några gånger, det handlade förstås om de höjda avgifterna. Han hade även medverkat i 

lokalradion, i en debatt med chefen för tekniska nämnden. Göran förklarade att det var som att 

hälla vatten på en gås, att det inte fanns någon opinion för det. Han kände att företagarna i city 

inte fick stöd av kommunen, de var istället deras största fiende som Göran så kallade de.  

Att använda ordet fiende istället för kommunen var Göran inte rädd att använda, då han friskt 

uttryckt sig så tidigare även i radio. Han tyckte att parkeringen som ligger förhållandevis nära 

gågatan, Norrtull, inte var så passande för ”Faster Elsa”. Göran menade då att de kunder som 

var av den äldre generationen ville ha det bekvämt och nära när de tar bilen ner till city. 

 

Till Göran berättade jag att jag arbetade extra i en butik på Storgatan i Växjö,  

där jag ibland möttes av äldre människor som tyckte det var oerhört sorgligt att allt fler butiker 

stängde ner. Jag tyckte självklart också att det var tråkigt och att jag hoppades att det skulle bli 

bättre framöver. Då sa Göran att det inte räckte med att hoppas utan att man var tvungen att 

göra någonting åt saken, han sa ”Just nu håller vi på att förbereda en motattack genom 

Centrumföreningen”. Jag tyckte att det var lite lustigt att han just använde alla de här militära 
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uttrycken. Men han var ju som sagt officer sedan tidigare och ansåg sig därför som en van talare 

inför andra och brukade uttrycka sig så för att det var mer kraftfullt enligt honom. 

 

Motattacken som han ville berätta vidare om var att de hade en man som gick runt hos 

företagarna i city för att samla in deras uppfattning om parkeringsavgifterna. Det skulle sedan 

sammanställas och förhoppningen var att det skulle mynna ut i någon slags skrivelse.  

Göran tyckte att det hade varit ett dåligt motstånd från Citysamverkans sida, vilka var 

centrumhandlarnas gemensamma röst. Han pratade gott om ordföranden i Citysamverkan och 

att han trodde att de hade fått henne till att streta emot något mer mot kommunen.  

Hon var trots allt företagarnas röst. Jag fick uppfattningen att Göran hade ett visst förtroende 

för den nye ordföranden efter att han berättat sitt missnöje om den tidigare. Den förra ordföraren 

hade varit väldigt inaktiv enligt honom, föreningen varken syntes eller hördes tidigare, nu skulle 

de istället jobba på att profilera sig.  

 

Göran tyckte om att finnas i city, det fanns vissa fördelar där som han gillade, så kunde  

de ha kvar sin verksamhet så ville han gärna det, han ville ha ett levande centrum.  

Han satt sig lite på sniskan och förklarade att om inte fienden ville ha var företagarna i centrum, 

då skulle han flytta. Göran drog liknelsen med Don Quijote, ”Det går inte att fäktas mot 

väderkvarnar”. 

 

Jag var lite nyfiken på vad Göran och hans fru själva gjorde för att förbättra sin verksamhet i 

city. Han förklarade då att håltagningen fanns till för att nå en annan kundgrupp och 

skrothanteringen av silver och guld började de med för att öka omsättningen. Hela centrum 

kämpade enligt Göran så gott de kunde, han sa att flera hade näsan precis över vattenytan som 

man brukade kalla det för. BirgittaSmycken hade trots allt kunnat anställa en kvinna till butiken 

i Görans ställe, förvisso via bidragsform. Men hon var ett bra tillskott då han kände att han inte 

han med allt själv samtidigt som han skulle befinna sig på mässor. Precis som den han kom från 

senast, Den flygande smålänningen som den så hette. Han berättade att de försökte delta på 

mässor för att synas och för att sälja, men Göran var inte så säker på att det verkligen skulle gå 

ihop sig med vad det kostade för att ställa ut på mässan i förhållande till vad det faktiskt gav att 

ställa ut. Han flikade in att de hade börjat så smått med egen tillverkning. Det tyckte jag verkade 

väldigt intressant och bad honom att berätta mer. De hade börjat med att skapa egna smycken i 

både läder och pärlor med lås i stål, framför allt i form av hals- och armband. Då mindes jag, 

jag hade ju sett just dessa läder- och pärlhalsband hänga bakom kassan när jag för första gången 
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klev in i butiken. Visst var det dessa som Göran pratade om! Göran var ivrig och ville gärna 

visa. 

 

Vi gick därför ut till butiken och visst hängde halsbanden där bakom disken.  

Jag berömde deras verk och Göran blev smickrad. Han talade om att det var frugan som  

hade kommit med idéen. De fanns sedan tidigare inte i Sverige enligt Göran. En annan försäljare 

hade berömt deras smycken och tyckt att det var en bra idé. Samma försäljare hade börjat med 

att hjälpa Göran och hans fru att sälja smyckena vidare till andra handlare. Jag frågade Göran 

om de hade valt att ta patent på det så att ingen annan skulle uppge sig för att vara skaparen. 

Görans svar var nej. Han tänkte efter en stund och menade att mönsterskydd kanske hade varit 

något, men ansåg det senare som meningslöst. Han menade att det skulle bli svårt att bevaka 

och att det för eller senare skulle dyka upp replikor som liknade ursprungsvaran.  

 

Jag berömde de egentillverkade smyckena på nytt, berättade för Göran att jag själv tyckte det 

oftast var alldeles för mycket att välja på bland smycken. Han skrattade och höll med mig om 

saken. Han visade upp ett pärlhalsband som hans fru hade gjort och sa att kunderna själva kunde 

få välja hur deras halsband skulle se ut. Jag tyckte att det var jättebra att de kunde erbjuda den 

slags tjänsten.  

 

Göran och jag gick tillbaka in i rummet där vi tidigare satt, under tiden fortsatte han att berätta 

om att egentillverkningen hade bidragit till att öka omsättningen i verksamheten.  

Jag blev glad för Görans skull. De hade uppmärksammat en långsam ökning av kundomsättning 

allt efter som att fler kunder blev varse av att de fanns. Göran ansåg att Bländapassagen,  

där butiken fanns, kändes som en bakgata och att det var svårt att få människorna i city att bli 

uppmärksammade om att passagen fanns. Condeco, ett fik mitt i passagen, var enligt Göran en 

dragare då allt fler kunder upptäckte butikerna i samband att de tog en fika.  

 

Jag hörde med Göran om det fanns någon slags samverkan för butikerna i Bländapassagen.  

Till svar fick jag att det visst fanns och att de gjorde så gott de kunde. Det visade sig att Göran 

själv var ordförande för just den föreningen, att de varje månad belyste problem och bekymmer 

men att de även planerade för att ordna aktiviteter i Bländapassagen. Problemet var, precis som 

för de allra flesta föreningar, en begränsad kassa. Han menade att det kostade alldeles för 

mycket att ha en helsida i Smålandsposten. 
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De samarbetar istället med Citysamverkan, medverkar under Karl-Oskardagarna och Vårstad i 

Växjö. Om allt stämde som det skulle så var det tänk att de i Bländapassagen skulle ha en egen 

aktivitet, en vårföreställning som han kallade det. Där skulle körer sjunga och någon ur 

föreningen ville ha någon mindre musikföreställning. Han fortsatte med att berätta om att 

butiksägarna i Bländapassagen gemensamt försökte komma på aktiviteter med olika teman för 

att få Växjöborna att höja ögonen åt deras håll. De skulle under Karl-Oskardagarna 

marknadsföra passagen och ha ett tema om stickning, ”Knitting for Peace” skulle det visst 

kallas. Det var ägaren av garnbutiken i passagen som hade kläckt idéen. Jag frågade Göran om 

de hade som tanke att människor skulle få komma dit och lära sig sticka. Så var det inte tänkt, 

utan företagarna i Bländapassagen skulle tigga garner av människor under Karl-Oskardagarna 

för att senare hålla i någon slags stickningsstaffet. Han förklarade det med att förste man 

kommer fram till ett bord, och på bordet fanns det ett par stickor med garn där någon redan 

hade påbörjat ett mönster. Stafetten gick ut på att flera personer skulle turas om att sticka för 

att slutligen skapa en tröja eller likande. Jag tyckte att det verkade roligt och lite annorlunda. 

Göran berättade även att kvinnan i butiken intill brukade se till så att det i passagen kunde stå 

en parkerad cykel som var klädd i stickat material. Jag mindes att jag hade sett just den cykeln 

på väg genom passagen för att möta Göran. Den fanns där utav en anledning, det var för att 

upplevelsen av passagen skulle vara mer mysig, enligt Göran. 

 

Vi kom in på att city just var mer mysig och personlig, till skillnad från Grand Samarkand.  

Göran tyckte att konceptet på Grand Samarkand var något själlöst, att gå runt bland butiker som 

liknade varandra och som erbjöd liknande saker, det var inget för honom. Jag berättade själv 

att jag tyckte att det var tråkigt med företag som liknar varandra. Görans fru kom in igen och 

har hört delar av vårt samtal, ”Då kan du vara säker på att du får något unikt!”, flikade hon in. 

Jag sa då till henne att Göran tidigare berättat att de köper ett smycke av var sort när de gör sina 

inköp till butiken. Hon berättade att de hade gjort ett undantag, hon visade då halsbandet hon 

bar, de hade visst köpt två då hon själv gärna ville ha ett. Göran flikade in att hans fru hade på 

tok för många smycken där hemma. Vi skrattade till alla tre och Gunilla fortsatte ut i butiken 

för att expediera en kund. Jag frågade honom om de brukade se till så att personalen hade på 

sig smycken i butiken under tiden som de jobbade för att visa kunderna. Hans svar var att de 

visst brukade ha det men att smyckena då var begagnade och de ville inte sälja använda 

smycken till sina kunder, vilket jag förstod. 
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Göran rotade lite i det så kallade organiserade kaoset om han kallade det. Fram kom några lås 

i stål som de hade köpt på en mässa i Köpenhamn. Han hade även några läderband liggandes 

där som de hade kommit över samtidigt som låsen. Det var enligt Göran läderband från Indien 

som i sin tur importerats av ett företag på Jylland. En idé hade växt fram hos Göran och Gunilla 

och de hade börjat tillverka egna halsband och armband i läder. Han var även väldigt ivrig med 

att berätta att hans fru Gunilla hade gått sex terminer i silversmide och att de höll på med att 

inreda en verkstad på hemmaplan. Den skulle stå klar under sommaren med allt från 

lödutrustning och putsutrustning.  

 

Telefonen på Görans bord ringde och han svarade ”BirgittaSmycken, Göran?”. 

 

Efter att Göran hade avslutat sitt samtal med kunden så frågade jag honom vad de mer gjorde 

för att förbättra sin situation i city, hade de kanske skaffat någon kundklubb eller liknande?  

Det hade de visst inte gjort enligt Göran. Han fortsatte istället med att berätta att de tänkt starta 

kursverksamhet under kommande höst. De ville lära ut hur man knyter pärlhalsband,  

det var visst en konst att göra en knut mellan pärlorna enligt Göran. Han ville även ha fler 

workshops men fann inte riktigt rätt ord för de han ville rikta den mot. Till slut kom han på 

vilka han tänkte på, personalklubbar och personalföreningar. Han tänkte hålla i olika föredrag, 

ett skulle heta ”Ädelstenarnas läkande kraft”, och han skulle kunna ta emot tjugo stycken 

deltagare åt gången. Ett annat föredrag som han ville hålla skulle heta ”Briljanten – kvinnans 

bästa vän?”. Göran förklarade att han gärna hade velat ha ett till föredrag, men att han inte var 

klar med vad det skulle handla om. Det ansåg jag som ett krafttag och Göran kände att de gärna 

ville göra något för att nå ut till sina kunder. Planen var att skicka ut ett erbjudande med  

dessa workshops strax efter att alla hade kommit tillbaka från sommarsemestern.  

Han berättade att de kunde ta emot sex stycken deltagare under de små kurserna, han syftade 

då på de workshops där deltagarna skulle lära sig att knyta pärlhalsband. Det var självklart att 

de inte kunde ta in för många under samma tillfälle, då de skulle behöva ha tid med att sitta ner 

hos var och en av deltagarna för att denne skulle lära sig att göra de där knutarna efter varje 

pärla. Han fortsatte att berätta lite mer om olika tekniker när det kom till att göra halsband av 

pärlor. 

 

Jag frågade Göran fortsättningsvis om deras sätt att attrahera kunder då var skrothanteringen, 

egentillverkningen och workshops som han berättat så varmt om. Det var precis det de gjorde 

för att synas, för att visa att de levde, inte att pressa priser som andra butiker gjorde för att locka 
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kunder i den hårda konkurrens som rådde. Det var inte alltid lätt enligt Göran att få med de 

andra butiksägarna på saker för att få Bländapassagen intressant för besökarna.  

De var egenföretagare precis som han själv, de behövde bättra på sin situation och finnas till 

för de få kunder som hittade in till butikerna. Alla hade inte möjlighet och förmån som Göran 

och Gunilla att ha personal, visserligen via bidragsform. Därför hade många idéer gått i graven 

då det inte funnits tillräckligt många av företagarna som kunnat ställa upp. Jag hörde då med 

honom om han själv hade haft fler idéer men att de inte gått att förverkliga. Visst var det så, 

han berättade att han försökte ta sig ur vissa uppdrag för att få mer tid till just den egna 

verksamheten. Allt vad gällde att driva företag, göra smycken, ha hand om skrothanteringen 

och att överleva i city tog överhanden. Göran ställde gärna upp med att vara kassör här och var 

när han blev tillfrågad men blev nu tvungen att tacka nej till uppdrag för att lägga allt fokus på 

BirgittaSmycken. Han hade tidigare haft en till butik, som han drivit tillsammans med en vän. 

De hade haft butiken i femton år på Kungsgatan i Växjö, då inom branschen för frimärken.  

Där sålde de frimärken och alla tillbehör man kan tänkas behöva till frimärken. Göran berättade 

att de hade sålt butiken sommaren innan vårt möte. 

 

När Göran hade berättat om att han tidigare hade drivit den där frimärksbutiken så kom jag att 

tänka på listan av alla butiker i city som ingår i Citysamverkan som jag faktiskt inte kände till 

sedan tidigare. Jag är ju själv inte från Växjö och inte helt hemmastadd med vilka butiker som 

fanns i city. Till Göran sa jag då att jag endast sett butikskedjorna när jag strosat ner längs 

Storgatan i Växjö och att egenföretagarna då kanske blivit lite mer undan trängda av de större 

butikerna. Göran förklarade det med att han och de andra företagarna som var egna inte hade 

de rätta ”musklerna” för att synas som kedjorna hade. Han menade att en kedja hade mer pengar 

och att de kunde ta en förlust under tiden som de höll på att etablera sig till skillnad mot en 

egenföretagare. En del butiker hade enligt Göran gått under allteftersom Grand Samarkand 

etablerat sig, men att det alltid fanns de företagare som såg saker med ”blå ögon” och öppnade 

upp butiker på nytt i Växjö, och att det fortfarande fungerade. Jag kom att tänka på att jag hade 

sett att butikskedjan KappAhl skulle byta lokal i stadskärnan. Göran flikade in att Clas Ohlson, 

ett annat kedjeföretag och dragande sådant skulle lägga ner butiken i city och istället öppna upp 

i nya lokaler på Grand Samarkand. Jag förstod det som på Göran att han tyckte det var synd att 

Clas Ohlson skulle flytta från city. Han hade uppmärksammats om att det var ”gubben” som 

gick till Clas Ohlson och att ”frun” följde med in till city för att gå i de andra butikerna.  

Jag visste själv att jag ofta hade hänvisat många kunder till just Clas Ohlson i city för att leta 

efter varan de sökte när jag visste att de inte skulle hitta det i butiken jag då arbetade i. 
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Utarmning av stadskärnor fanns i andra länder efter att stora shoppingområden byggts enligt 

Göran. Han hade för sig att det fanns ett exempel i USA där stadskärnan hade dött ut efter att 

ett shoppingcentrum byggts i utkanten av staden. Kvar i city fanns det bara några  

förskämda caféer efter att butikerna lämnat sin kos. I Växjö tyckte Göran att det inte verkade  

som att politikerna hade tagit något intryck av att stadskärnan var på väg att dö ut,  

miljön var istället det som var i fokus. Företagarna drevs succesivt ut från city, det var enligt 

Göran en långsam utarmning som var på gång. Han trodde att det inte fanns  

något motiv för kunderna att ta sig ner till city förutom för att få en bit mat.  

Jag fortsatte med att säga att både Kalmar och Jönköping varit med om en likande förändring 

som Växjö just då var i. Göran berättade att det var Jönköping som var först ut med en 

utarmning av stadskärnan. 

 

Jag frågade Göran hur han kände, var det inte någon idé att göra något åt situationen i city, 

skulle man bara härda ut. Göran sa då bestämt att det inte gick att bara låta det vara,  

”då kunde man lika gärna dö” enligt honom. Han menade att så snart man inte ansträngde sig 

för att göra något åt situationen så var det en förändring i negativ riktning,  

en nedgång helt enkelt. Det BirgittaSmycken gjorde för att förbättra sin situation var att  

arbeta med skrothanteringen och egentillverkning, som Göran tidigare berättat om.  

Men att de även såg till att alltid göra allt för kunden, de fixade allt, enligt Göran var inget 

omöjligt för BirgittaSmycken. De var enligt honom väldigt serviceminded som han kallade det. 

Vad de själva inte kunde göra såg de till att någon annan kunde hjälpa de med,  

till exempel om ett smycke var trasigt så kunde de i sin tur lämna smycket till en silversmed i 

Växjö för att få hjälp att laga det. Göran pratade att de hade byggt upp ett förtroende hos sina 

kunder. Han fortsatte med att berätta att de kunder som besökt smyckesbutiker på Grand 

Samarkand inte fick samma service, det var raka motsatsen, en snabb affär över disk.  

Göran illustrerade det själv genom att säga ”Jo tack och bort med dig, nästa!”.  

 

Göran berättade att de hade upplevt att kunderna långsamt hade kommit tillbaka till city.  

Hos BirgittaSmycken kunde kunderna givetvis handla smycken men även få hjälp med att ändra 

storleken på ett smycke. Butikerna på Grand Samarkand hade enligt Göran ingen verkstad eller 

verktyg för att hantera den typen av tjänster. Han ville förtydliga att kunderna kunde komma 

ner till BirgittaSmycken i förtroende för att få hjälp med sitt trasiga smycke eller för att minska 

storleken på en ring, ingenting var omöjligt!  
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Göran fortsatte med att berätta att han visste att kunderna pratade med varandra. Efter att de 

köpt butiken av tidigare ägare hade ryktena succesivt spridit sig. Mun-mot-mun var enligt Göran 

deras strategi för marknadsföring. Håltagningen var visst ett sådant exempel. Han berättade att 

efter dem skaffat sakerna för håltagning av öron så var det hela igång. De hade enligt Göran 

sänkt priset med några kronor strax efter att de börjat med håltagning, då de uppmärksammat 

att kunderna tyckte det var dyrt. Så snart de hade sänkt priset så spred ryktet sig snabbt igen. 

Det var en bra idé av de nya ägarna, att inte bara erbjuda sina kunder varor utan också vissa 

tjänster. Göran ville betona att det viktiga inte låg i att tjäna pengar på allt utan en del var 

goodwill, de ville istället vara serviceminded och kundvänliga.  

 

BirgittaSmycken hade upplevt att allt fler kunder sökt sig till dem i samband med att en annan 

smyckesbutik i stadskärnan skulle lägga ner sin verksamhet. Allt fler kunder hade enligt  

Göran tytt sig till deras butik för att handla av en butik som var mer levande. Han påpekade just 

problemet kunderna ställdes inför med garantierna på smyckena de köpt hos en butik som lagt 

ner. 

 

Jag frågade slutligen Göran om han var nöjd med vårt möte och om han ville lägga till något. 

Han var nöjd, jag förstod att han var ivrig med att fortsätta att ta hand om det skrot som kommit 

in under tiden som han hade varit i väg på mässa. Jag tackade för hans tid och önskade de all 

lycka till med deras verksamhet.  

 

3.2 Mötet med Fredrik Olsson ägare av klädbutiken Olssons i Växjö city. 

När jag klev in genom dörrarna hos Olssons möttes jag av en butik fullt med jeans och 

märkeskläder. Där stod en kvinna som verkade arbeta i butiken, inga andra anställda syntes till, 

hon hälsade vänligt och jag presenterade mig för henne. Hon visste väl om mitt möte med 

hennes man, Fredrik. Han befann sig på bottenplan, han blev ombedd att ta sig upp till första 

plan för att hälsa på mig. Där var han, Fredrik Olsson, ägaren av butiken Olssons.  

Vi tog i hand och han visade mig ner där han höll till. Väl nere från spiraltrappan skymtade jag 

en liten syhörna med två robusta symaskiner som såg ut att klara av de allra grövsta tygerna. 

Lite längre bort fanns en kokvrå med ett stort runt bord, det var där jag förstod att vi skulle sitta 

ner tillsammans.  
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Jag presenterade mig och min uppsats igen för Fredrik, han hade vid vårt första möte via telefon 

fått ett litet smakprov av vad min uppsats handlade om och vad jag ville att han skulle bidra 

med. Vi började med att jag frågade honom om han hade något emot att jag bandade vårt samtal, 

det hade han givetvis inte. Vi började med att han fick presentera sig själv och företaget.  

Han började med att berätta att hans verksamhet var ett familjeföretag, det var hans mor och far 

som en gång startade ett jeansföretag 1974, då hette företaget Jeanslådan. 

 

Fredrik var väldigt stolt över att företaget snart skulle bli 40 år och ville gärna få vara med om 

ett jubileum. Butiken hade tidigare funnits i en annan lokal, då bortanför torget i city på 

Kronobergsgatan. Året var 1986 när föräldrarna valde att flytta butiken till annan lokal,  

då till Storgatan där butiken just fanns vid mitt och Fredriks intervjutillfälle. När Fredrik var 

liten hade de haft en butik på Öland som var öppen under sommarmånaderna, där sålde de 

kläder, skor och allt möjligt enligt Fredrik. Det var där och då han och hans bror för första 

gången gjorde entré i familjeföretaget.   

 

Han berättade vidare att han efter avslutade studier var tveksam till vad han ville egna sig åt.  

Fredrik var då enligt honom väldigt intresserad av idrotts och även av journalistik.  

Det slutade med att han började som tabellkille för en tidning där han skrev och ringde in 

resultat från olika sportevenemang. Då arbetade han samtidigt extra under helgerna på 

föräldrarnas företag. Fredrik berättade fortsättningsvis att det under en sommar rådde 

personalbrist på familjeföretaget som gjorde att han började arbeta allt mer för att hjälpa sina 

föräldrar. Samtidigt väcktes ett större intresse hos honom som ledde till att han sökte in till 

köpmannainstitutet i Stockholm. Där fick han lära sig allt om bokföring, ekonomi ja allt som 

behövdes för att driva företag. Vidare bar det till Borås, där inriktningen var textilkunskap och 

allt vad som hörde till sömnad. Efter examen och lumpen började Fredrik tillsammans med sin 

bror aktivt driva butiken och deras föräldrar fortsatta äga butiken men klev åt sidan för att låta 

bröderna successivt ta över. Det var först under 2006 som de båda bröderna tog över företaget 

helt, sedan 2010 tog Fredrik och hans fru över rodret. Det var alltså inte allt för  

länge sedan som Fredrik tog över verksamheten helt tillsammans med hustrun. Men visst hade 

han mycket erfarenhet efter att ständigt fått hjälpa föräldrarna sedan barnsben. 

 

Vi fortsatte vårt möte med att jag presenterade mitt syfte med rapporten för Fredrik,  

påverkan och upplevelsen hos butiksägare i city efter att handeln flyttat till andra arenor.  
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Hans svar var att det hade blivit en rubbning av handeln efter att Grand Samarkand  

öppnat, handeln i city var inte alls lika stark som den en gång varit. Flera nya butiker som aldrig 

hade funnits i city öppnade under ett och samma tak, det var enligt Fredrik självklart att det 

skulle märkas, det hade det visst gjort. De hade varit förberedda att det skulle kännas redan 

innan gallerian öppnade. Jag ville då ta reda på vad de hade gjort för att möta den då rådande 

situationen. Han berättade att de fått förfrågan flera gånger om att flytta butiken till en 

tillgänglig lokal på Grand Samarkand. Fredrik förklarade det med att det inte var guld och gröna 

skogar bara genom att flytta butiken, höga lokalkostnader och helt andra öppettider med sena 

kvällar och långa helger. Han hade vägt för- och nackdelar mot varandra, de hade inte varit helt 

övertygade om att flytta. Istället ville de tillsammans med andra butiksägare i city få trenden att 

vända tillbaka igen. Jag berättade för Fredrik att jag arbetat extra i en butik i city och mötte 

dagligen kunder som menade på att de försvann för en stund upp till Grand Samarkand av 

nyfikenhetsskull för att senare komma tillbaka ner till city igen. Fredrik var inte med på att det 

var så eller som han i sin tur hade hört av kunder, att de tyckte att allt såg likadant ut, han var 

säker på att Grand Samarkand hade gjort sig kända och att det skulle finnas kvar.  

Han ställde sig dock själv frågan, vart kom konsumenten ifrån? 

 

Jag ville veta mer vad Fredrik och hans verksamhet hade gjort för att vara attraktiva.  

De hade under första delen av 2013 ändrat sin marknadsföring och även varit med om att öppna 

upp en webbhandel tillsammans med andra butiker från city. Enligt Fredrik hade de inte gjort 

mycket mer än att jobba aktivt i deras butik. Förutom den egna butiken låg fokuset på frågor 

kring parkeringarna i city, diskussion fördes med kommunen om vad som kunde göras då de 

visste att tillgänglighet var viktig för cityns överlevnad. Fredrik betonade just Grand 

Samarkands smidighet, under ett och samma tak kunde konsumenten besöka apoteket, handla 

mat, blommor och skor. Dessutom fanns systembolaget i anslutning till parkeringen på 

handelsområdet.  

 

Han var väl medveten om att kunderna prioriterade sin tid, de var bekväma och ville ha det 

enkelt och smidigt på samma gång. Jag passade då på att ställa honom frågan om de hade 

upplevt att försäljningen och kunderna hade minskat. Visst hade de det, hela cityn hade enligt 

Fredrik upplevt samma sak, en förflyttning av handeln från city till Grand Samarkand.  

Jag berättade att jag hade fått en annan upplevelse av en annan företagare i city,  

Göran som driver BirgittaSmycken hade upplevt en minskad försäljning i samband med 
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nyöppningen av gallerian, men en successiv ökning av kunder. Fredrik kände väl till Göran och 

hans verksamhet. Det var i city enligt honom en överetablering av butiker i klädbranschen där 

han själv verkade. Olssons var starka på jeans med mycket kunskap om varorna.  

De ville bevara sin position som den bästa jeansbutiken med starka varumärken och där 

kunderna alltid kunde få bästa servicen genom att personalen alltid såg till att vara nyfikna och 

lyhörda. De älskade verkligen sina produkter och tyger, de ville tillsammans med sina 

leverantörer visa det genom att ha aktiviteter i butiken. Fredrik ville förtydliga att det inte gick 

att slå sig till ro, att ett företag inte är ett självspelande piano som han sa, de var alltid tvungna 

att blicka framgått. Men oavsett hur mycket ett företag än kämpar så är det de slutgiltiga beslutet 

som ligger hos kunden, att handla eller inte handla. 

 

Jag var självklart med på vad han menade och att de helt och hållet var beroende av att kunderna 

handlade för att verksamheten skulle snurra. Min nästa fråga som dök upp handlade då om hur 

deras framtid skulle se ut. Fredrik berättade att han 2013 var ett utav de tuffaste åren, vilket 

hade visat sig genom de inledande siffrorna för just det året. Han menade att det både berodde 

på konjunktur och väder för deras del. Fredriks hopp var inte helt ute, han hade glimten i ögat 

och menade att människorna snart visade sig mer i city allt eftersom värmen kom.  

Men, han ville förtydliga att det var viktigt att fortsätta att anpassa sig. Han kom in på spåret 

om kostnader, just de fasta kostnaderna så som lokalhyra, och jag lade till att 

personalkostnaderna var en utav de högsta fasta kostnaderna. Han var helt och hållet med mig 

på det och menade att det är A och O med personal. Jag förstod det på honom som att personal 

var en självklarhet och nödvändigt men att det hade sitt pris. 

 

Efter att ha pratat om personal- och lokalkostnader så ställde jag frågan till Fredrik om de hade 

kunnat tänka sig att flytta till Grand Samarkand om det blev en lokal ledig till dem.  

Svaret från Fredrik var inte ett rungande nej, han hade uppfattningen av att trenden i city skulle 

vända. Frågan han ställde sig var bara när den skulle vända, skulle det bli under andra hälften 

av året eller nästa år. Han hade uppmärksammat att konsumenterna hade ett nytt köpbeteende 

än tidigare. Att bara stå med en fysisk butik var enligt Fredrik kanske inte det vinnande 

konceptet, han tyckte istället att komplettera med E-handel var en bra idé för att möta kundernas 

nya beteende. 
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Han berättade att företagarna i city tillsammans försökte sträva efter att citykärnan skulle vara 

unik i förhållande till gallerian på Samarkandområdet. Han visste att företagarna på Grand 

Samarkand var bra på sin sak och att det var nytt och fräscht där, men att det inte fanns speciellt 

många unika butiker. Fredrik och de andra företagarna i centrum ville kunna erbjuda ett annat 

utbud av butiker där kunderna kunde känna att de får bättre service och där personalen har mer 

kunskap om produkterna. Fokus skulle inte ligga på prissättning utan på mervärden för kunden. 

Han ville förtydliga att de i city hade sina starka sidor, med ett levande city med gågata och 

torghandel. 

 

Jag kom vidare in på frågan om hur Fredrik upplevde situationen i city och hur de påverkades.  

Han kom då tillbaka till frågan vad gällde priserna för parkeringarna i city. Han och andra 

butiksägare ville enligt honom lösa problemet. De var rädda för att kommunen såg för lätt på 

saken. På sikt trodde Fredrik att det kunde bli ett utdöende city, inga fungerande butiker, 

fastighetsägare som inte får sina lokaler uthyrda, det var enligt honom en kedja där alla är 

beroende av varandra för att överleva. Han kände att han behövde vara på alerten när  

något hände, se till att vara lyhörd mot sina kunder och ständigt ha nya varor.  

De hand enligt Fredrik en fräsch och fin butik med bra skyltfönster. Han försökte förklara att 

det viktigaste var att det inte fick kosta allt för mycket, allt har sitt pris, och att företagarna 

behövde verka tillsammans, att Citysamverkan var ett bra forum. 

 

Jag kände till att de butiker som hörde till Citysamverkan hade enats om att prova att ha öppet 

under söndagar. Vilket annars inte hörde till vanligheten. Stadskärnan var för övrigt väldigt 

ödslig under just söndagarna innan förslaget röstades fram. Det hela skulle sedan utvärderas av 

Citysamverkan. Enligt Fredrik började Olssons med att ha öppet under söndagarna från och 

med sista helgen i oktober 2012. Han tyckte att det hade varit en bra start, många butiker i city 

hade öppet samtidigt och det hela hade marknadsförts gemansamt. November var överlag enligt 

Fredrik en svag månad. Mest rörelse hade det alltid varit i december när julhandeln var i 

fullgång, då var det även mycket rörelse med folk i city under just söndagarna när butikerna 

höll öppet. Han berättade vidare att januari och februari generellt var väldigt svaga månader, 

jul hade det nyligen varit och det var då Fredrik sa att det brukade vara skralt i plånböckerna.  

Att ha öppet under söndagarna hade enligt Fredrik gått hyfsat bra för hans verksamhet,  

men att det var en kostnadsfråga då de är ett familjeföretag och var tvungna att själva stå i 

butiken om söndagarna.  
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När vi satt där tillsammans runt det stora bordet slog det mig att det snart var ”Vårstad” i city. 

Jag blev då nyfiken att höra hur Olssons hade tänkt inför denna helg, vad skulle de erbjuda sina 

kunder utöver det vanliga? Fredrik berättade att ”Vårstad” och deras ”Denimweekend” inföll 

samma helg. Olssons och andra aktörer inom jeans i city hade valt att gå samman för att ha 

aktiviteter där olika representanter från välkända märken som G-star och Nudie skulle komma 

på besök. De skulle komma för att prata jeans med kunderna. På Facebook hade enligt Fredrik, 

Olssons marknadsfört evenemanget och bjudit in medlemmarna för att komma och besöka de i 

butiken under helgen. Han fortsatte att berätta att det krävdes att det fanns genomtänkta 

aktiviteter så att inte city skulle ”slumra in” i gamla vanor. Det var inte sänkta priser som 

lockade, det var bra upplevelser och bemötande, ett mervärde som Fredrik kallade det.  

Fredrik sa ”… det är personligheten och servicen, kunnandet som jag tror i det långa loppet 

gör att vi kan fortsätta och driva våra affärer och serva Växjöborna med snygga jeans”.  

Jag höll med honom och kände själv att det var just det där personliga som lockade till att handla 

av en aktör istället för hos en annan när det kommer till att köpa ett nytt klädesplagg. 

 

Avslutningsvis passade jag på att berätta för Fredrik att jag själv kände att det var svårt att hitta 

jeans som satt bra, kanske berodde det på att jag aldrig tagit hjälp av någon kunnig.  

Då fick jag frågan ”Vad har du för jeans, något önskemål?”. Där och då visade han mig sin 

service och den personliga sidan när det kommer till att sälja. Vår intervju slutade där och 

Fredrik ville visa mig några jeansmodeller.  
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4.0 Teori 

I det här kapitlet presenteras de teorier som frambringats efter att empirisk data inhämtats hos 

respondenterna till denna uppsats  

 

4.1 Värdeskapande och lojalitet 

Hultén, Broweus, & Dijk (2011) anser att det inte längre är produkten som står i centrum för 

kunden, det är upplevelsen kring produkten som har blivit det centrala. Att erbjuda ett värde 

som kunden upplever som bra är av avgörande betydelse och har en positiv inverkan på 

kundlojaliteten (Grönroos, 2009). Genom värdeskapande kan företagen lättare behålla 

befintliga kunder. För att stärka kundens lojalitet är det enligt Grönroos (2009) viktigt att ge 

kunden en helhetsupplevelse för att göra kunden mycket nöjd, genom att överraska på ett sätt 

som gör att kundens upplevelse blir tillräckligt tillfredsställd. Khalifa (2004) anser att 

värdeskapandet allt mer används i företagsstrategier och marknadsföring då kundvärdet hör 

ihop med lojalitet och finansiellt resultat, vilka i sin tur är byggstenarna för framgång.  

Grönroos (2009) poängterar för att företag skall vara konkurrenskraftigt och få återkommande 

besök av kunderna måste företag kunna erbjuda något utöver det ”vanliga”, något som gör att 

kunden blir mer nöjd än förväntat, ett mervärde. Enligt Khalifa (2004) genereras positiva 

överraskningar för kunden genom att erbjuda det som kunden inte kunnat förutse.  

Grönroos (2009) betonar risken med att skapa för höga förväntningar, vilket kan leda till att 

kunden istället blir missnöjd. Det är därför viktigt att företag endast erbjuder det som kan 

levereras och uppfyllas enligt Grönroos (2009). 

 

4.2 Samarbete och konkurrens 

Då dagens samhälle präglas av teknologisk innovation och växande globalisering har trycket 

på utnyttjandet av relationer mellan olika aktörer ökat. Samarbete mellan aktörer har blivit allt 

vanligare inom flera branscher för att kunna stå sig enligt Broström (2007). Page & Connell 

(2006) anser att olika aktörer på samma plats kan samverka för att locka kunder och för att i 

nästa skede konkurrera sinsemellan när kunden väl är på besök. Samarbetet kan således enligt 

Brorström (2007) användas för att förstärka positioner på marknaden i förhållande till 

konkurrenter. Wang & Krakover (2008) belyser fenomenet ”coopetition”, ett begrepp som kan 

förklaras som en hybrid mellan samarbete och konkurrens. För att kunna samordna resurser och 

möjligheter till en specifik plats krävs samarbete likväl konkurrens mellan aktörerna.  
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Page & Connell (2006) belyser att många små och medelstora företag kan hamna i underläge i 

förhållande till konkurrenter då de ofta innehar få resurser. Med hjälp av bra samarbete och 

goda relationer med andra företag i flera branscher kan det enligt Page & Connell (2006) skapas 

en helhetsupplevelse för konsumenten och konkurrensfördel för företaget. 

 

4.3 Köpcentrum vs stadskärna 

Konsumenter har under de senaste fem årtionden enligt Southworth (2005) fått vara med om 

att köpcentrum utvecklats och blomstrat. Köpcentrumen har vissa fördelar, så som 

lättillgänglighet och kan för många konsumenter ses som en bekvämlighet och något att föredra 

vid shopping. Det har enligt Southworth (2005) gjort att stadskärnorna fått ge vika då de inte 

har kunnat erbjuda samma lättillgänglighet. Vilket resulterat i att fler butiker därför valt att 

etablera sig i köpcentrum där konsumenterna finns. Stadskärnorna har i och med det upplevt 

färre etableringar av affärsverksamheter, den trenden tenderar att minska enligt Southworth 

(2005) då försäljningen i köpcentrumen minskat med 50 procent under de senaste 20 åren. 

Konsumenten tycks tröttnat på köpcentrumen då de upplevs som inåt fokuserade och 

opersonliga. Enligt Southworth (2005) vill kunderna istället vara i stadskärnor eller på platser 

med folkliv, de återupptäcker tanken att välja centrum som ett shoppingalternativ istället för 

köpcentrum. HUI (2016) anser att handeln i köpcentrum och andra handelsområden kommer 

att ha ett fortsatt högt tryck enligt deras kartläggning av detaljhandeln från 2015. Ryktet om att 

de svenska stadskärnorna är i kris, är ett överdrivet rykte. Enligt Fastighetsägarnas rapport har 

omsättningsförändringarna av dagligvaruhandeln mellan 2011 och 2014 ökat i snitt med 1,6 

procent årligen, men att sällanköpshandeln årligen ligger på minus 1 procent enligt Höckert 

(2015). 

 

Enligt Teller & Elms (2012) tenderar detaljhandlare placera sig i närheten av andra 

detaljhandlare för att tillsammans arbeta för en enad handelsplats med trivsam shopping i  

form av miljö och tillgänglighet, en så kallad koncentration av säljkraft. En tydlig säljkraft finns 

både i köpcentrum och externa handelsplatser där butiker tenderar att placera sig under ett och 

samma tak, med en tydlig styrning i form av investerare vars mål enligt Bergström & Fölster 

(2009) är att skapa lönsamhet i shoppingmiljön. I en stadskärna ställs det högre krav på 

samarbete och gemensamma mål för att nå en gemensam säljkraft, då drivkraften och riktningen 

är mer spretig med många aktörer med olika mål (Bergström & Fölster, 2009).  
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Teller (2008) tar upp flera faktorer som skiljer köpcentrum och stadskärnor åt. Ett köpcentrum 

fungerar som ett kluster av butiker som huserar under ett och samma tak. Kluster beskrivs som 

en geografisk och närbelägen samling av verksamheter som är sammankopplade inom ett 

avgränsat område (Porter, 2000). De företag som ingår i ett kluster har någon form av relation 

till varandra och är förenade genom likheter och är sysselsatta inom liknande branscher.  

Kluster kan ofta uppfatta och tydliggöra behov och möjligheter snabbt enligt Porter (2000).  

 

I ett köpcentrum är det fastighetsägaren som annonserar efter hyresgäster för att komplettera 

redan etablerade butiker och bestämmer vart butikerna skall placeras enligt Teller (2008). 

Gemensam service såsom säkerhet, städning, underhåll och öppettider förekommer i 

köpcentrum. Avtal kan även ingås mellan butikerna för gemensam marknadsföring. 

Köpcentrum är uppbyggda för att transport och logistik skall fungera på ett enkelt och smidigt 

sätt. Enligt Teller (2008) kan butikerna i centrum istället vara placerade på ett svårtillkomligt 

område som ibland gör det problematiskt vid leveranser till butiken. Skillnaden i stadskärnan 

när det kommer till lokal, är att enskilda butiker själva väljer ut vilket område och butikslokal 

som passar ihop med deras verksamhet. Marknadsföringen bestämmer de enskilda företagarna 

själva, vad som skall marknadsföras och när precis som öppettider och ansvarar för säkerhet 

och underhåll sköts på egenhand (Teller, 2008).  

 

4.4 Innovera mera 

Utmärkande drag hos en entreprenör är enligt Ekman & Ekman (2009) begär för utmaningar, 

risktagande och strävan att bryta mönster. Jacobsen (2013) anser att behovet om en förändring 

behövs eller inte är svårt att avgöra och ju snabbare konkurrensen växer sig starkare desto fler 

företag konkurrerar om samma kunder och marknadsandelar. Entreprenören måste därför se till 

att hålla avståndet till konkurrenter enligt Schumpeter (2008), det handlar om att vara unik för 

att vara eftertraktad. Förekommer det att konkurrenter erbjuder samma sak finns det ingen som 

utmärker sig. Kuratko (2009) tar upp vikten av att ha kunskap om den marknad man verkar i, 

en entreprenör utan kunskap om sin marknad kan inte skilja sig mot sina konkurrenter.  

Det är inte nödvändigt att entreprenören måste erbjuda en unik produkt, ett steg i en process 

som skiljer sig åt duger gått och väl (Schumpeter, 2008). Att till exempel erbjuda ett annat 

leveranssätt är ett steg för entreprenören att vara unik i förhållande till sina konkurrenter. 
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Likaså anser Ekvall (1988) att företag måste förändras genom att ta fram och tillgodogöra sig 

innovationer för att leva vidare. Entreprenörskap och innovation är förenade med varandra där 

innovationer kan ses som verktyg för att nyttja möjligheter men även för att skapa möjligheter 

(Ekman och Ekman, 2009). Berglund & Johansson (2008) anser att kreativitet och innovation 

hör samman med entreprenörskapet. En betydelsefull egenskap hos entreprenören är kreativitet 

och det förknippas specifikt med innovationer som är en viktig grundsten för att skapa något 

nytt. Innovationer kan visa sig i olika utföranden enligt Amabile (1988) så som nya produkter, 

processer eller tjänster. 

 

”Organizational innovation is the successful implementation of creative ideas within an 

organization.” 

     (Amabile, 1988, s.126) 

 

Den förmåga som är den viktigaste entreprenören bör inneha är därför enligt Burns (2011) 

skickligheten av att kunna se möjligheter och veta när det är rätt tillfälle att innovera.  

Bjerkes (2013) definition av en entreprenör är att han eller hon är bra på att utnyttja  

tillfällen och möjligheter, vilket uppkommer i samband med förändringar i samhället. 

Entreprenörer kan enligt Burns (2011) vara med att påverka förändringar, men att de främst  

har förmågan att identifiera förändringar som händer eller kommer att hända. De entreprenörer 

som kan urskilja de osäkerheter som uppkommit av förändringar på marknaden är även de som 

kan uppfatta kommersiella möjligheter för att sedan dra nytta av det (Burns, 2011).  

 

4.5 Ta tillvara på möjligheter 

Enligt Sandström (2003) användes begreppet affärsutveckling väl i näringslivet men det har 

ingen exakt definition, begreppet handlar bland annat om att utveckla visioner, strategier och 

affärsidéer. 

 

”Affärsutveckling är att fånga helheten i företagets affärer   

och genom marknadseffektiva förnyelseprocesser skapa  

uthållig lönsamhet” (Sandström, 2003, s. 18) 

 

Sandström (2003) menar att begreppet affärsutveckling består av en ständigt pågående process 

där syftet är att skapa uthållighet och långvarig lönsamhet. Därför krävs en helhetssyn av 
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företaget, dess omvärld och affärer, att på ett långsiktigt sätt ta tillvara på möjligheter  

som uppstår i en föränderlig värld, vare sig perspektivet är kortsiktigt eller långsiktigt.  

Normann (2001) kallar det för vakuumprincipen, när möjligheter som skapas i organisationers 

omvärld uppstår och nyttjandet av dessa. Principen förklaras med att nya tomrum,  

de så kallade affärsmöjligheter, ständigt uppstår och att det ständigt finns någon som kommer 

att fylla dessa. Normann (2001) menar att det leder till att värdeskapandet omorganiseras, det 

kan förklaras med att verksamheter flyttas till nya platser, tidpunkter och mellan nya 

ekonomiska aktörer. Personer som tar tillvara på detta vakuum har uppfattat att det ”nya” 

affärslivet utgörs i kreativt nyttjande av nya möjligheter (Norman, 2001). 

 

4.6 Bra egenskaper vid motgångar 

4.6.1 Självförtroende, driv och motivation 

Det är högst sannolikt att entreprenörer under dess verksamma tid kommer stöta på hinder och 

motgångar, därför är det enligt Burns (2011) viktigt att ha ett bra självförtroende när det 

kommer till affärsidén och i det egna omdömet. Att ha ett inre driv och motivation är även det 

att föredra. De entreprenörer som har självsäkerheten och kunskapen om att hantera motgångar 

har en betydande fördel när det kommer till att tackla motgångar enligt Bandura (2004). 

Självsäkerheten infinner sig så snart det finns ett inlärt beteende och vana att hantera och ta sig 

igenom motgångar på ett lyckat sätt. Bandura (2004) menar att det blir enklare att rusta sig för 

framtida motgångar när det finns en vana och självförtroende att lyckas ta sig igenom liknande 

hinder. 

 

4.6.2 Socialt nätverk 

Lamine, Mian & Fayolle (2014) betonar vikten av att en entreprenör bör inneha social 

kompetens vad gäller nätverkande. Detta styrker Kuratko (2009) genom att entreprenören med 

social förmåga kan minska risken för tunnelseende och via socialt nätverkande få åsikter utifrån. 

Det kan hjälpa entreprenören i sitt beslutfattande att få andras aspekter, då entreprenören är 

väldigt trevande när det kommer till att ta beslut. Innan ett beslut fattas kommer därför denne 

att försöka säkerställa alla risker och möjligheter som kan komma att uppstå (Kuratko, 2009). 

Murman & Sardana (2013) nämner vikten av att dela sin kunskap och erfarenheter med någon 

utomstående, samt diskutera idéer med om tvetydigheter uppstår. 
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4.6.3 Uthållighet och anpassning  

Uthålligheten behöver tränas upp genom arbete för att i sin tur öka chansen att tackla motgångar 

på ett bättre sätt. När entreprenören är anpassningsbar och hanteringen av motgångar blir bättre 

minskar risken för misslyckande då det finns ett inlärt tillvägagångssätt (Lamine, Mian & 

Fayolle, 2014). Även Holland och Garret (2015) anser att en entreprenör behöver vara 

anpassningsbar för att klara av motgångar. Kuratko (2009) tar upp vikten av anpassningsbarhet 

för att kunna agera och analysera i en marknad som är omväxlande. Det finns en rad olika 

faktorer som påverkar ett företags anpassningsåtgärder. Forsgren & Kinch (1970) anser att 

nedan nämnda faktorer kan begränsa företagets anpassning till omvärlden. 

 

- Bristande kunskap 

- Bristande resurser 

- Tidigare investeringar 

- Bindningar till olika intressenter  

- Företagsledningens önskan att behålla kontrollen över verksamheten 

 

4.6.4 Ihärdighet 

Holland och Garrett (2015) anser att en entreprenör skall inneha förmågan att vara ihärdig  

och ha energin för att uthärda motgångar för att således kunna bli framgångsrik.  

Ihärdigheten kan dock ha sina negativa effekter enligt Holland och Garrett (2015) då det finns 

en risk att den förmågan motverkar bra beslut i projekt eller företag, entreprenören kan komma 

att bli allt för fäst vid företaget och vet inte när denne skall släppa taget för att gå vidare med 

annat.  

 

4.6.5 Varaktighet och vaksamhet 

Varaktighet hos entreprenören är något som Tang (2008) anser är en förmåga som gör att 

entreprenören känner sig fast besluten att stanna kvar och kämpa mot motgångar.  

Tang (2008) menar att hos de entreprenörer som har ett starkt band till sitt företag finns det 

störst chans att denne lägger mycket mer engagemang och tid på företaget, än den som inte är 

lika dedikerad. Följaktligen har entreprenörens entusiasm en positiv inverkan på verksamheten 

enligt Tang (2008). Karlöf (2008) anser att den entreprenör som har störst chans att lyckas med 

ett projekt eller företag är den som är vaksam. Entreprenören kan komma att uppfatta och nyttja 

möjligheter till något framgångsrikt som andra personer ännu inte noterat.  
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4.7 Nivåer av motståndskraft 

Hos de entreprenörer där motståndskraften är på en låg nivå kommer de att försöka förminska 

och backa undan från de risker som uppstår. Den låga nivån av motstånd kan komma att bromsa 

utvecklingen av företaget enligt Holland & Shepherd (2013) då inga främmande beslut kommer 

att fattas. Entreprenören kommer ständigt försöka göra säkra val som denne är bekant med och 

har kontroll över. Entreprenörer som upplever motståndskraft av hög nivå kommer istället att 

försöka förstå sig på de möjligheter som kan komma att uppkomma via de val och risker som 

uppstår (Holland & Shepherd, 2013). Företaget kan i sin tur komma att bli mer etablerat och 

erfaret när det kommer till risker på marknaden de befinner sig i, då omfånget av de val som 

fattats banat väg. Tyvärr menar Holland & Shepherd (2013) att de höga nivåerna av motstånd 

kan komma att leda till negativa effekter. Detta på grund av att denna typ av entreprenör kan 

komma att bli alldeles för fokuserad och fixerad i sitt företag. Vilket kan leda till att 

entreprenören satsar stora belopp för att ta sitt företag mot nya höjder, entreprenören jobbar 

dsåledes mot sig själv. 

 

Entreprenörens syn på företagandet och de risker som tas kan komma att formas beroende på 

de nivåer av motstånd som entreprenören stöter på. Följande uppfattningar hos entreprenören 

har enligt Holland & Shepherd (2013) en betydande inverkan på ansträngningsgraden hos 

entreprenören att lyckas. 

 

” … external environment, levels of personal investment, availability  

of personal options, organizational efficacy, and extrinsic motivation  

all played a role in the decision to persist with an underperforming firm” 

(Holland & Shepherd, 2013, s.332) 

 

4.8 Företaget kan begränsas av den egna entreprenören 

Det är inte bara yttremotgångar som en entreprenör kan komma att ställas inför. Det finns enligt 

Gray (2002) motgångar ur den personliga aspekten som entreprenören själv bär på.  

Det kan vara den personlighet som entreprenören utvecklat under åren som entreprenör.  

För vissa entreprenörer som växer upp i andra kulturer kan misslyckanden ses som något 

vanärande av familjen. Dessa entreprenörer kan därför komma att undvika att fatta beslut som 

kan leda till onödigt stora risker. Det kan därför komma att hindra entreprenören och företagets 

utveckling.  
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Det är viktigt enligt Burns (2011) att företaget och organisationen är införstådda med 

perspektivet av att misslyckas som perspektivet av att lyckas. Cardon, Stevens & Potter (2011) 

anser att positivt perspektiv bör appliceras på effekterna av eventuella snedsteg.  

Cardon, Stevens & Potter (2011) menar att det finns vissa fördelar med misslyckanden och att 

dessa bör tillämpas och ses som en bra erfarenhet att ta med in i framtida projekt.  

Enligt Bulloug, Renko & Myatt (2014) kan till och med de värsta motgångarna ta fram det bästa 

hos entreprenören. Svåra situationer som uppstår kan tvinga entreprenören ut på outforskade 

tankar som leder till nya möjligheter för att tackla motgångar. Entreprenören kan bygga upp en 

slags tolerans och kunskap om misslyckanden enligt Bandura (2004). Genom att vara med om 

motgångar tar entreprenören lärdom om hur dessa tidigare hanterats för att lättare motsätta sig 

likande motgångar i framtiden. 

 

Enligt Bjerke (2005) är syftet med entreprenöriell verksamhet nödvändigtvis inte personlig 

vinst för entreprenören utan drivet kan istället vara att tillfredsställa de samhälleliga behoven. 

Entreprenören kan medvetet eller omedvetet komma att begränsa företagets tillväxt på grund 

av personliga anledningar, Gundry och Welsch (2001) anser att den största tillfredställelsen  

hos många entreprenörer är känslan av att arbeta nära kunder och anställda. En stark bidragande 

orsak till att företag inte överlever är enligt Beaver & Jennings (2005) strävan om  

individuell prestation och bristande förmåga att anpassa sig i takt med att företaget utvecklas.  

Det finns enligt Burns (2011) en kritisk aspekt när det kommer till entreprenörer som är 

optimistiska i osäkerheter. Somliga tenderar att bli distraherade av nya möjligheter som uppstår 

på marknaden och har då problem att arbeta med innevarande projekt, följderna kan bli att 

företaget stannar av i tillväxt (Burns, 2011).  
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5.0 Analys 

I detta kapitel presenteras den analys och tolkning som gjorts efter att data inhämtats för empiri 

och teori. Analysen är strukturerad utifrån rubrikerna från teoriavsnittet. 

 

5.1 Värdeskapande och lojalitet 

Enligt Hultén et al (2011) är det inte längre produkten som står i centrum, utan upplevelsen 

kring den. För att kunderna skall vara återkommande måste företaget enligt Grönroos (2009) 

erbjuda något utöver det ”vanliga”. Khalifa (2004) anser att det skall vara något som ger ett 

mervärde för kunden, något som inte kunden hade kunnat förutsäga. Något som båda 

respondenterna till denna uppsats hade blivit uppmärksammade om efter att konkurrensen 

hårdnat om kunderna efter att gallerian Grand Samarkand öppnat på en extern handelsplats i 

Växjö. BirgittaSmycken fokuserade på att övervinna förtroendet hos kunderna genom att vara 

serviceminded och första valet för kunder som önskade ett unikt smycke och för de kunder som 

behövde hjälp med reperation av smycken. Fokus hos Olssons var personalens personlighet, 

nyfikenhet, lyhördhet och kunskap, vilket enligt Olsson (2013) gjorde att de kunde fortsätta 

sälja jeans till Växjös invånare. Båda respondenterna betonade vikten av service, vilket 

sakandes på Grand Samarkand enligt Olsson (2013) och Magnusson (2013). 

 

Mervärdet som erbjuds har en positiv inverkan på kundlojaliteten precis som Khalifa (2004) 

menar om konsumenterna upplever att det företaget erbjuder utöver produkten har ett bra värde. 

Olssons trodde inte att sänkta priser lockar kunder bra upplevelser och bemötande.  

Grönroos (2009) betonar vikten av att endast erbjuda det som kan uppfyllas, för höga 

förväntningar kan leda till missnöje hos kunden. Enligt Magnusson (2013) var det ingen butik 

på Grand Samarkand som kunde erbjuda kunderna reparationer och gravering av smycken,  

vilket BirgittaSmycken kunde utföra. I de fall där BirgittaSmycken inte kunde reparera ett 

smycke så såg de till att en annan företagare kunde reparerade det åt kunden. Olssons försökte 

bevara sitt rykte som den bästa jeansbutiken i city genom att ha kunnig och lyhörd personal 

samt erbjuda de starkaste varumärkena inom jeans, vilket de gjorde genom att ha nya varor och 

vid evenemang bjuda in leverantörer till butiken för att representera varumärkena. 

 

5.2 Samarbete och konkurrens 

Enligt Broström (2007) har samarbetet mellan olika aktörer blivit allt vanligare, de kan 

gemensamt enligt Page & Connell (2006) arbeta för att locka besökare för att i nästa skede börja 
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konkurrera. De företag som ingår i Citysamverkan medverkar vid evenemang och aktiviteter så 

som Karl-Oskardagarna och Vårstad för att locka besökare till Växjö city för att sedan 

konkurera om kunderna. Olssons valde utöver tidigare nämnda evenemang göra en 

kraftsamling tillsammans med andra företagare för att attrahera kunder till city genom att ha 

öppet under söndagar, ett initiativ från Citysamverkan. För Olssons hade starten av 

söndagsöppet gått bra trots att det vanligtvis brukade vara tomt i city under söndagarna.  

Enligt Olsson (2013) var det en kostnadsfråga att hålla öppet under söndagarna då 

verksamheten var ett familjeföretag och där ägarna själva var tvungna att stå i butiken om 

söndagarna då det kostade att hålla personal om helger. 

 

Wang & Krakover (2008) har ett begrepp för att samordna resurser och möjligheter till en 

specifik plats och kallar det för ”coopetition”, en hybrid mellan samarbete och konkurrens 

mellan aktörer. Att samarbeta kan för små och medelstora företag vara till fördel när det 

kommer till konkurrens då de inte har samma resurser enligt Page & Connell (2006),  

eller muskler som Magnusson (2013) kallade det för. Citysamverkan verkar just för att skapa 

förutsättningar för en gynnsam utveckling för företagarna i Växjö och bidrar till att öka stadens 

och kommunens attraktionskraft. Olssons och BirgittaSmycken verkade inte i samma bransch 

och konkurrerade således inte med varandra, men tillhörde Citysamverkan för att gemensamt 

stärka city med andra företagare. Konkurrenterna för respondenterna fanns i respektive bransch 

de verkade i, smyckes- och klädbranschen. Respondenterna förtydliga att det krävdes aktiviteter 

där butikerna samarbetar för att få city mer levande och attraktivt så att den inte slumrar in i 

gamla vanor, vilket skulle kunna leda till ett utdöende city enligt Olsson (2013). 

 

Enligt Page & Connell (2006) kan en helhetsupplevelse för konsumenten och konkurrensfördel 

för företaget skapas när samarbete och goda relationer med andra företagare upprätthålls. 

Olssons samarbetade tillsammans med företagare inom samma bransch för att öppna en 

webbutik där de sedan konkurrera så snart kunderna besökte deras webbhandel.  

Företagarna tog nytta av varandra för att upprätthålla en helhetsupplevelse för kunderna, vilket 

sedan ledde till en konkurrensfördel i förhållande till andra butiker som inte var anslutna till 

webbutiken. Samma vecka som evenemanget Vårstad inföll i Växjö city inföll även Olssons 

Denimweekend. Ett evenemang på Facebook skapades för att bjuda in medlemmar och 

leverantörer för att mötas i butiken under helgen. Olssons försökte med sitt evenemang att 
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intressera kunderna till mer kunskap om jeans för att samtidigt erbjuda personligservice från 

leverantörerna. 

 

BirgittaSmycken upplevde att få besökare i Växjö city kände till Bländapassagen där deras 

butik och andra mindre företagare fanns. De annordnade därför gemensamma evenemang i 

Bländapassagen för att få besökarna att få upp ögonen för området. Under Karl-Oskardagarna 

år 2013 planerades det i Bländapassagen finnas musikföreställningar och körer för att attrahera 

kunder. Utöver tidgare nämnda aktiviteter skulle en staffet i stickning hållas. Ägaren till 

garnbutiken i Bländapassagen brukade ställa ut en cykel smyckad i garn på Storgatan för att 

visa kunder in till passagen. Syftet med cykeln var att Bländapassagen skulle uppfattas som 

mysigt och mer personligt för att locka in kunder. Ett populärt café i Bländapassagen fungerade 

som ett dragplåster och hjälpte BirgittaSmycken och andra företag att få mer uppmärksamhet 

när kunderna passerade genom passagen för att ta sig till och från fiket. Även företaget Clas 

Ohlson fungerade som ett dragande företag, vilket de andra butikerna i city kunde dra nytta av 

när kunderna åkte till stadskärnan för att besöka Clas Ohlson för att spontant besöka andra 

butiker, så som BirgittaSmycken och Olssons. 

 

5.3 Köpcentrum vs stadskärna 

Enligt Southworth (2005) har konsumenter fått uppleva att det blomstrat av köpcentrum de 

senaste fem årtiondena, med flera bekvämligheter och lättillgängligt för dess besökare. 

Företagarna i Växjö centrum fick ett uppvaknande när Grand Samarkand öppnade på det redan 

externa handelsområdet, som tidigare kallats Samarkand. Kundernas köpbeteenden förändrades 

från att ha strosat i city till att ta bilen till Grand Samarkand där parkeringarna var fler och 

gratis. Motsatsen fanns i Växjö city där parkeringarna var få och med höjda avgifter efter beslut 

från kommunen.  

 

Trots trenden av att butiker valt att flytta från stadskärnorna för att flytta till köpcentrumen så 

verkar den trenden vända då försäljningen minskat med 50 procent i köpcentrumen de senaste 

20 åren enligt Southworth (2005). Enligt företagarna till BirgittaSmycken och Olssons var 

Grand Samarkand opersonligt med butiker som liknande varandra. Enligt Magnusson (2013) 

ville personalen där bara avhjälpa kunderna snabbt för att kunna hjälpa nästa utan vidare 

personligförsäljning. Southworth (2005) anser att konsumenter vill spendera sin tid på platser 
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med folkliv och som inte är lika opersonliga som köpcentrumen, och syftade då på att kunderna 

vill vara i stadskärnorna. Enligt Fastighetsägarnas rapport hade omsättningsförändringarna av 

dagligvaruhandeln mellan 2011 och 2014 ökat i snitt 1,6 procent årligen i city, men att 

sällanköpshandeln årligen låg på minus 1 procent (Höckert, 2015). Ryktet om att de svenska 

stadskärnorna är i kris, är enligt Höckert (2015) ett överdrivet rykte. Kartläggningen av 

detaljhandeln från 2015 som HUI (2016) gjort visade ett fortsatt högt tryck på handeln i 

köpcentrum och andra handelsområden då det planeras över 2 miljoner kvadratmeter handelsyta 

i Sverige.  

 

Den säljkraft som Teller & Elms (2012) anser finnas hos de detaljhandlare som väljer att placera 

sig i närheten av andra likasinnade för att skapa en enad handelsplats med trivsam shopping 

och tillgänglighet, återfinns så väl i köpcentrum som i stadskärnor enligt Bergström & Fölster 

(2009). BirgittaSmycken och andra företagare i Bländapassagen samlade sina krafter för att nå 

en koncentration av säljkraft genom aktiviteter för att locka besökare till passagen.  

Andra företagare som samlat sina säljkrafter återfanns hos Olssons och företagarna som 

samarbetade för att öppna en webbutik tillsammans efter att ha identifierat nytt köpbetende hos 

gemensamma kunder. Medverkandet i Citysamverkan är även det ett sätt för företagarna att 

samla säljkraften hos de många aktörer i city. Bergström & Fölster (2009) anser att det ställs 

högre krav på de som valt att placera sin verksamhet i stadskärnorna då det finns många aktörer 

med olika mål. Flera gemensamma idéer hos BirgittaSmycken och andra företagare i 

Bländapassagen hade inte kunnat förverkligas då de enskilda företagarna var tvungna att 

fokusera på de enskilda verksamheterna, då företagarna oftast var ensamma och saknade 

personal i respektive butik. 

 

Enligt Porter (2000) fungerar köpcentrum som kluster, en samling av verksamheter som har 

någon form av relation till varandra och finns på en närbelägen plats, de är snabba på att uppfatta 

behov och möjligheter. Stadskärnor så som Växjö city bör kunna ses som kluster då de finns 

samlade till en närbelägen plats i city och har relationer med andra företagare genom 

Citysamverkan. Enligt Teller (2008) finns det flera faktorer som skiljer köpcentrum och 

stadskärnor åt. I köpcentrum råder oftast gemensamma öppettider och service samt 

marknadsföring. Butikerna BirgittaSmycken och Olssons tar själva hand om underhåll av sina 

respektive butiker och dess marknadsföring. Vid markndasföring av stadsfester och evenemang 

sker marknadsföring gemensamt av företagarna men även med hjälp av Citysamverkan. 
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Enligt teller (2008) är det fastighetsägaren av köpcentrumet som bestämmer vilken slags 

verksamhet som skall komplettera redan etablerade butiker, medans det i stadskärnorna är 

enskilda företagare som väljer vilken lokal som passar deras verksamhet. Olssons hade haft 

tankar om att flytta sin verksamhet till Grand Samarkand och då fått erbjudande om en specifik 

lokal där. De trivdes bra i city och tackade nej till lokalen i gallerian då de ogillade öppettiderna 

och utbudet av butiker där. BirgittaSmycken gillade inte att företagarna tvingades ha de 

öppettider som var satta för butikerna på Grand Samarkand och moralen om att inte erbjuda det 

där lilla extra till kunderna, vilket stred helt emot vad BirgittaSmycken byggde sin verksamhet 

på. Magnusson (2013) var villig att flytta sin verksamhet till en galleria mer lik Kista Galleria 

om möjligheten skulle ges. Framför allt om försäljning skulle fortsätta minska och om 

kommunen skulle fortsätta driva ut bilarna från city, Magnusson (2013) kallade det för en 

utarmning av Växjö stadskärna.  

 

5.4 Innovera mera  

Enligt Ekman & Ekman (2009) är ett utmärkande drag hos en entreprenör begär för utmaningar, 

risktagande och en strävan om att bryta mönster. Båda entreprenörerna ville ta sig igenom de 

utmaningar de ställdes inför i Växjö city vid intervjutillfället vilket de valde att göra genom att 

erbjuda nya produkter och tjänster till sina kuner. Olssons och BirgittaSmycken hade varit 

förberedda på att försäljningen och konkurrensförhållandena skulle förändras så snart Grand 

Samarkand skulle öppna. Enligt Ekman och Ekman (2009) är entreprenörskapet och 

innovationer förenade med varandra, innovationer kan ses som verktyg för att nyttja och skapa 

möjligheter. Den viktigaste förmågan Burns (2011) betonar att entreprenören bör inneha är 

skickligheten att kunna se möjligheter och veta när det är rätt tillfälle att sjösätta sina 

innovationer. Enligt Bjerkes (2013) definition av en entreprenör, är denne bra på att utnyttja 

tillfällen och möjligheter som uppkommer vid förändringar i samhället. Olssons och andra 

företagare i samma bransch i Växjö city agerade efter att de blivit uppmärksammade om att 

kundernas köpbeteenden förändrats. De valde därför att öppna en till kanal för kunderna att 

handla deras produkter, de öppnade en gemensam webbutik. 

 

Enligt Amabile (1988) ter sig innovationer i olika utföranden så som nya produkter, processer 

och tjänster. BirgittaSmycken valde att satsa på egentillverkning av smycken som de tidigare 

inte hade sett på marknaden och fokuserade samtidigt på att kunna erbjuda smycken i silver 

som de skulle tillverka i deras smidesverkstad de arbetade på att bygga upp. BirgittaSmycken 
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hoppades även kunna erbjuda kursverksamhet. Nödvändigtvis måste entreprenören inte erbjuda 

nya eller unika tjänster, det kan enligt Schumpeter (2008) vara ett steg i en process som skiljer 

sig i förhållande till konkurrenterna. Författaren kunde inte uppfatta att Olsson (2013) och 

Magnusson (2013) valt att ändra ett steg i en process, de hade istället valt att satsa fullt ut med 

innovationer i form av nya tjänster och produkter.  

 

Respondenterna betonade vikten av att arbeta vidare och anpassa sig för att vara 

konkurrenskraftig. Vilket stämmer överens med det Ekvall (1988) menar, att företag måste se 

till att förändras genom att ta fram och tillgodose sig innovationer för att leva vidare. 

Magnusson (2013) påtalade vikten av att göra något åt de motgångar som uppstår, den som låter 

motgångarna passera kan enligt Magnusson (2013) lika gärna avveckla sin verksamhet.  

Även Olsson (2013) betonade vikten av att inte slå sig till ro, att företagare aktivt måste arbeta 

för att finnas och att Olssons själva var mer lyhörda nu än tidigare för de förändringar som 

skedde, men var införstodda med att det slutgiltiga beslutet om att handla eller inte handla fanns 

hos kunden enligt Olsson (2013). 

 

5.5 Ta tillvara på möjligheter 
Sandström (2003) anser att affärsutveckling består av en ständigt pågående process där syftet 

är att skapa uthållighet och långvarig lönsamhet. Det krävs enligt Sandström (2003) en 

helhetssyn av företaget, dess omvärld och affärer för att på ett långsiktigt sätt ta tillvara på 

möjligheter som uppstår. Författarens uppfattning av BirgittaSmycken och Olssons var att de 

hade en helhetssyn av sina företag, omvärld och affärer då de hade varit ägare och arbetat aktivt 

i flera år i sina respektive verksamheter. Respondenternas omvärld var Växjö där de hade sina 

verksamheter och ständigt blev påminda om läget i city allt eftersom kunderna valde att besöka 

Grand Samarkand och att de blev uppmärksammade om att andra företagare valt att flytta sina 

verksamheter dit eller avveckla. Efter att Olssons valt att öppna webbutiken utökades deras 

omvärld markant från att endast ha Växjö city som markand.  

 

Enligt Normann (2001) kommer någon ständigt att fylla de affärsmöjligheter, vakuum,  

som uppstår. De personer som tar tillvara på vakuumet är de som enligt Normann (2001) har 

uppfattat att det ”nya” affärslivet utgörs i kreativt nyttjande av nya möjligheter.  

Då respondenterna var varse om att kunderna allt eftersom Grand Samarkand öppnat valde att 

handla från företagen i gallerian hade Magnusson (2013) och Olsson (2013) uppfattat nya 

affärsmöjligheter eller vakuum om hur deras verksamheter kunde vara unika i förhållande till 
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konkurrenterna där. Olssons valde tillsammans med andra företagare att fylla ett tomrum för de 

kunder som önskade köpa deras produkter online. BirgittaSmycken valde att erbjuda 

egentillverkning där kunden själv kunde välja utförandet på smycken och önskade kunna 

erbjuda workshops. Den egentillverkning av pärl- och läderhalsband som BirgittaSmycken 

erbjöd sina kunder fyllde det tomrummet då det enligt Magnusson (2013) sedan tidigare inte 

existerade den typ av produkt och tjänst i Växjö. De entreprenörer som uppfattat och nyttjat de 

möjligheter som uppstår har enligt Tang (2008) störst chans att lyckas. Bjerke (2005),  

Berglund & Johansson (2008) anser att kreativitet, innovation och entreprenörskap hör ihop.  

Men enligt Jacobsen (2013) kan det vara svårt att avgöra vilket behov av förändring som 

behövs. Därför är det enligt Kuratko (2009) viktigt att ha kunskap om den marknad företaget 

befinner sig i då det annars kan vara svårt att skilja sig från mängden.  

 

5.6 Bra egenskaper vid motgångar 

5.6.1 Självförtroende, driv och motivation 

Enligt Burns (2011) är entreprenörens självförtroende till affärsidén och det egna omdömet 

viktigt när entreprenören stöter på motgångar. Magnusson (2013) hade flera års erfarenhet som 

entreprenör och ägare av BirgittaSmycken och hade ett självförtroende som nästan gick att 

känna på när det kom till affärsidén och det egna omdömet. Precis som Olsson (2013) torde ha 

självförtroende till sin affärsidé då han varit verksam sedan barnsben och alltid varit en del av 

familjeföretaget Olssons och uppfattat de motgångar föräldarna tidigare ställts inför.  

 

Enligt Bandura (2004) har de entreprenörer med självsäkerhet och kunskap att hantera 

motgångar en betydande fördel när det kommer till att tackla framtida motgångar.  

Respondenterna till denna uppsats hade enligt författarens uppfattning tidigare inte varit med 

om att handeln flyttat från Växjö city till annan arena. Däremot hade BirgittaSmycken varit 

med om att kunderna upplevt dem som dyra när det kom till håltagning av öron. Kunderna kom 

tillbaka så snart priset sänktes, vilket gjort att BirgittaSmycken blivit mer medvetna  

om prissättning på de produkter och tjänster de erbjuder. Olssons hade som tidigare nämnt 

upplevt att kunderna fått ett nytt köpbeteende, vilket de mötte genom att öppna en webbutik. 

Det blir enligt Bandura (2004) enklare för entreprenören att rusta sig för liknande motgångar 

när det finns en vana och självförtroende att lyckas ta sig igenom hinder som tidigare uppstått. 
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5.6.2 Socialt nätverk 

En entreprenör bör enligt Lamine, Mian & Fayolle (2014) ha social kompetens när det  

kommer till nätverkande. Murman & Sardana (2013) nämner vikten av att dela kunskaper och 

erfarenheter med utomstående för att diskutera idéer och tvetydigheter. De båda entre-

prenörerna samarbetade med redan anslutna företagare till Citysamverkan, vilka verkade till 

fördel för handeln i Växjö city. Författaren fick framför allt känslan av att respondenterna tog 

hjälp internt, i form utav sina fruar för att diskutera motgångar, tvetydigheter men även 

affärsidéer. När entreprenörer väljer att inte använda sitt nätverkande utanför företagets väggar 

tenderar de att enligt Kuratko (2009) utveckla tunnelseende. Citysamverkan var enligt 

respondenterna ett bra forum för företag i samma situation att mötas och utbyta erfarenheter 

och säkerställa tvetydigheter för att undvika liknande fällor som annan företagare redan fallit i. 

Murman & Sardana (2013) betonar vikten av att dela kunskaper och erfarenheter med 

utomstående. Kuratko (2009) anser det som fördelaktigt att använda sig utav sitt sociala nätverk 

för att säkerställa risker och möjligheter. 

 

5.6.3 Uthållighet och anpassning  

Entreprenörer behöver vara anpassningsbara enligt Holland och Garrett (2015) för att klara av 

motgångar. BirgittaSmycken var angelägna att anpassa sig för att verka mer attraktiva hos 

kunder då de hade ett antal projekt som Magnusson (2013) och hans hustru ville genomföra. 

Olssons hade även de anpassningsprojekt men inte i samma utsträckning som BirgittaSmycken. 

Lamine, Mian & Fayolle (2014) anser att de entreprenörer som stött på motgångar tidigare är 

mer uthålliga och anpassningsbara, då de har ett inlärt tillvägagångssätt när det kommer till att 

tackla motgångar, vilket minskar riken för misslyckande. När kunderna ansåg att 

BirgittaSmycken var dyra vid håltagning av öron sänkte de priset, ryktena spreds snart genom 

mun-mot-mun vilket gjorde att kunderna kom tillbaka för att göra hål i öronen utan att 

BirgittaSmycken behövt marknadsföra det nya priset. 

 

Enligt Forsgren & Kinch (1970) nämner flera faktorer som kan komma att begränsa  

företagets anpassning till omvärlden, så som bristande kunskap och resurser,  

tidigare investeringar och entreprenörens önskan om att behålla kontrollen över verksamheten.  

Författarens känsla var att Magnusson (2013) och Olsson (2013) hade kontroll över sina 

verksamheter som egenföretagare, men att resurser i form av tid och pengar begränsade 

företagens anpassningar. I båda verksamheterna var det framför allt ägarna som arbetade, det 
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fanns ingen ekonomi till att finansiera personal och verksamheterna var relativt små.  

Båda respondenterna påpekade att de inte hade samma muskler som stora bolag, de syftade då 

på muskler i form av finansiellt kapital. Det var de två respondenterna och deras fruar som var 

ägarna av respektive verksamhet och var således inte styrda av någon styrelse. 

 

5.6.4 Ihärdighet 

För att en entreprenör skall bli framgångsrik måste denne enligt Holland och Garrett (2015) ha 

förmågan att vara ihärdig och ha energi till att för att uthärda motgångar. BirgittaSmycken hade 

inga anställda förutom en kvinna via bidragsform, vilket möjliggjorde energi och tid för ägarna 

att fokusera på anpassningar för att möta motgångarna i city. Hos Olssons fanns anställda,  

men ägarna valde ändå att arbeta mycket med de vardagliga sysslorna i butiken. Personal var 

nödvändigt men hade ett högt pris, ägarna arbetade därför under helger då arbetsgivaren skall 

betala extra lön för obekväma arbetstider. När ägarna väljer att fokusera på den dagliga 

verksamheten torde de inte ha tillräckligt med energi och ihärdigheten att klara av motgångar, 

fortsättningsvis kommer entreprenörern inte bli framgångsrik enligt Holland och Garrett 

(2015).  

 

Ihärdigheten som Holland och Garrett (2015) talar om kan komma att motverka bra beslut i 

projekt och företag då entreprenören kan bli allt för fäst vid företaget eller projekt och inte veta 

när det är rätt tillfälle att släppa taget och gå vidare. BirgittaSmycken hade många projekt och 

idéer som de ville förverkliga samtidigt som de arbetade med innevarande projekt. Författaren 

anser att det torde finnas vissa risker hos BirgittaSmycken om ägarna blir allt för fästa vid 

projekt som de personligen vill förverkliga och att det tar mycket energi och som kräver viss 

finansiell kraft för att genomföra. Magnussons (2013) hustru hade genomfört ett antal kurser i 

silversmide och att de var mitt uppe i att bygga upp en smidesverkstad i hemmet.  

Denna typ av projekt torde göra att andra projekt åsidosätts då ägarna väljer att prioritera projekt 

av personliga skäl och att de skulle kunna bli kostsamt. Hos Olssons var det få projekt som 

Olsson (2013) berättade om, samma ihärdighet hos BirgittaSmycken fanns inte hos Olssons. 

De hade inte valt att göra mycket mer än att marknadsföra och arbeta aktivt i den egna butiken.  

 

5.6.5 Varaktighet och vaksamhet  

Varaktighet hos entreprenören är något som Tang (2008) anser är en förmåga som gör att 

entreprenören känner sig fast besluten att stanna kvar och kämpa mot motgångar. Tang (2008) 
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menar att hos de entreprenörer som har ett starkt band till sitt företag finns det störst chans att 

denne lägger mycket mer engagemang och tid på företaget, än den som inte är lika dedikerad. 

Olsson (2013) var barn till tidigare ägarna av Olssons men uppfattades inte speciellt dedikerad 

då Olsson (2013) och hans fru valde att fortsätta med de vardagliga sysslorna i butiken i stället 

för att lägga fokus på att attrahera kunder. Magnusson (2013) kändes som en högt dedikerad 

företagare utav högsta kaliber. Han var rak och verkade ha en klar plan på hur han skulle ta sin 

verksamhet till nästa nivå. Följaktligen har entreprenörens entusiasm en positiv inverkan på 

verksamheten enligt Tang (2008).  

 

Magnusson (2013) kändes som en vaksam entreprenör, författaren fick uppfattningen att han 

hade koll på sina konkurrenter och analyserade sina egna drag innan han genomförde sitt nästa, 

som en strategi inom det militära. Karlöf (2008) anser att den entreprenör som har störst chans 

att lyckas med ett projekt eller företag är den som är vaksam, de entreprenören kan komma att 

uppfatta och nyttja möjligheter till något framgångsrikt som andra personer ännu inte noterat. 

Olsson (2013) upplevdes även han som vaksam då han var väl medveten om vad andra 

företagare gjorde. 

 

5.7 Nivå av motståndskraft 

Holland & Shepherd (2013) anser att en hög nivå av motståndskraft kan komma att ge negativa 

effekter på företaget då entreprenörer tenderar att bli väldigt fixerade vid sitt företag och satsa 

alldeles för mycket pengar. Vid låga nivåer av motstånd kan entreprenören enligt Holland & 

Shepherd (2013) istället komma att försöka förminska de motstånd som uppståt. 

Respondenterna försökte inte förminska det motstånd de möttes av, varken när det kom till 

kommunens beslut att höja parkeringsavgifterna eller att handeln flyttade från stadskärnan och 

vidare till Grand Samarkand. Respondenterna var väl medvetna om det och pratade gärna öppet 

om det då situationen var accepterad och de försökte motverka motstånden. De kände ett starkt 

motstånd hos kommunen efter att de minskat företagarnas förutsättningar till försäljning genom 

att höja avgifterna för kundparkeringarna. Magnusson (2013) valde att debattera öppet i  

lokaltidningen och radion om parkeringsfrågan. Företagarna i city samlade även in företagarnas 

uppfattningar av parkeringsfrågan med önskan om att det skulle utmynna i en skrivelse för att 

visa sitt gemensamma missnöje och ta striden vidare mot kommunen. Magnusson (2013) 

förtydligade att det inte går att fäktas mot väderkvarnar och ville med liknelsen förtydliga att 

BirgittaSmycken skulle bli tvungna att flytta om parkeringsfrågan skulle kvarstå. Olsson (2013) 
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ansåg att det viktigaste för företagarna i city var att arbeta tillsammans och att Citysamverkan 

var ett bra forum för det.  

 

Respondenterna var väl medvetna om situationen och att den var allvarlig, handeln var inte alls 

lika stark i city som den en gång varit. BirgittaSmycken hade upplevt en minskad försäljning 

sedan Grand Samarkand öppnat, men en successiv ökning av kunder i samband med att en 

annan smyckesbutik lagt ner sin verksamhet i stadskärnan. Enligt Magnusson (2013) var deras 

uppfattning att vissa kunder valde att vända sig till butikerna i city efter att de besökt butikerna 

på Grand Samarkand och inte fått samma service som i stadskärnan. Olssons var inställda på 

att det skulle bli tufft så snart Grand Samarkand skulle öppna och att 2013 hade varit ett tufft 

år men att det inte bara berodde på att gallerian hade öppnat, kunderna föredrog att vara i city 

så snart solen och värmen kom till Växjö. Olssons hade valt att fokusera på marknadsföringen 

av butiken, och betonade att anpassnigarna för att attrahera kunder inte fick kosta för mycket, 

att allt har sitt pris. 

 

5.8 Entreprenören kan begränsa företaget 

Motgångar ter sig inte bara i yttremotgångar, Gray (2002) menar att inre motgångar som 

entreprenören själv bär på förekommer. Beaver & Jennings (2005) anser att en stor bidragande 

orsak till att företag inte överlever är strävan om individuell prestation och avsaknaden av 

förmågan att anpassa sig i takt med företaget. Entreprenören för Olssons uppvisade inte någon 

strävan efter individuell prestation, Olsson (2013) arbetade aktivt i den egna butiken för att 

erbjuda bästa service och kunskap när det kom till jeans. Författaren fick under intervjutillfället 

med Magnusson (2013) känslan av att fokus hos BirgittaSmycken även var att erbjuda bästa 

service till kunder och egentillverkade smycken i läder, pärlor och silversmiden låg dem varmt 

om hjärtat, inte någon individuell prestation. Bjerke (2005) anser att syftet med verksamheten 

för entreprenören inte behöver vara personlig vinst. Respondenternas verksamheter behövde 

självklart vara lönsamma och generera i tillräckligt med kapital för entreprenörerna i city för 

att kunna fortsätta driva företagen, inga indikationer för personlig vinst.  

 

Enligt Burns (2011) är entreprenörer kända för att finna glädje och njutning i sitt arbete, att se 

företaget utvecklas. Entusiasmen hos entreprenören har enligt Tang (2008) en positiv inverkan 

på företaget. Respondenterna var väldigt stolta över sina verksamheter och lade ner mycket tid 

och engagemang. De fann glädje i att dagligen möta kunder och anställda, enligt Gundry och 
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Welsch (2001) är det den störta tillfredställelsen hos många entreprenörer. Vilket var precis vad 

författaren uppfattade att båda respondenterna kände, de uppskattade att omge sig av anställda 

och kunna hjälpa kunder att hitta rätt varor.  

 

Perspektivet av att misslyckas och att lyckas är enligt Burns (2011) viktigt att företaget  

är införstådda med. Men att effekterna av snedsteg enligt Cardon, Stevens & Potter (2011)  

kan ses ur ett positivt perspektiv och bör appliceras och ses som en erfarenhet vid framtida 

projekt. Bulloug, Renko & Myatt (2014) anser att de värsta motgångarna kan ta fram det bästa 

ur entreprenören. Det kan tvinga ut entreprenören på tankar om nya möjligheter denne aldrig 

tänkt tidigare om inte motgången uppstått. Olsson (2013) kände att han behövde vara mer på 

allerten och mer lyhörd mot kunderna och omvärlden sedan Grand Samarkand öppnat.  

De hade uppfattat nytt köpbeteende hos kunderna som gjorde att de valde att anpassa sig och 

således erbjuda kunderna möjligheten att handla deras varor via en webbutik och inte bara i den 

fysiska butiken i Växjö city. Magnusson (2013) berättade att mässorna han varit på inte var 

speciellt lönsamma, tills att en idé om egentillverkning av läderhalsband växt fram i samband 

med en mässa. Den fortsatta egentillverknigen av pärl- och smidessmycken torde inte varit 

möjligt om Magnusson (2013) inte befunnit sig på mässan och fått idéen om läderbanden och 

om behovet av anpassning i Växjö inte hade behövts. Respondenterna var införstådda med 

Grand Samarkands smidighet när det kom till bilparkeringen, men förtydligade att det fanns 

mer unika butiker i city och att butikerna där erbjöd kunderna bättre service och hade personal 

med kunskap till skillnad från butikerna på Grand Samarkand.  

 

Entreprenörer som växer upp i annan kultur kan ibland undvika att fatta beslut som kan leda till 

onödiga risker, då eventuella misslyckanden kan ses som vanärande av familjen enligt Gray 

(2002). Författaren uppfattade inte att Magnusson (2013) och Olsson (2013) var uppväxta i 

annan kultur, däremot hade de olika förhållanden till sina verksamheter som torde påverka hur 

de fattar sina beslut. Magnusson (2013) och hans hustru hade köpt BirgittaSmycken av tidigare 

ägaren och grundaren av företaget sedan fem år tillbaka. De hade inte någon speciel relation till 

förra ägaren och kunde därför göra förändringar utan att behöva ta hänsyn till tidigare ägares 

intressen. Magnusson (2013) berättade om att BirgittaSmycken tidigare sålde hattar till att sälja 

smycken när Göran och hans fru tog över verksamheten. Olsson (2013) var barn till grundarna 

av familjeföretaget Olssons och hade tagit över verksamheten tillsammans med sin fru sedan 

2010. Författaren fick känslan av att Olsson (2013) ville att verksamheten skulle leva vidare, 

dock inte i vilken form då ingen mer i hans familj arbetade där, som han en gång gjort som 
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barn. Det fanns en viss trötthet och bekymrat uttryck i Olssons ansikte, något som verkade tynga 

honom, vilket torde leda till en negativ effekt när det kommer till att möta de hinder och 

motgångar en entreprenör kan komma att ställas inför. Författarens uppfattning var att Olsson 

(2013) torde känna personlig skam om han inte skulle kunna fortsätta driva verksamheten som 

hans familj en gång startat. Även Magnusson (2013) torde känna skam om han var tvungen att 

lägga ner sin verksamhet, men att han skulle kunna skaka av sig det nederlaget snabbt för att 

sedan gå vidare med nästa projekt han vill förverkliga. Olsson (2013) hade en helt annan 

relation till sitt företag i förhållande till Magnusson (2013).  

 

BirgittaSmycken hade många projekt igång för att attrahera kunder till butiken samtidigt som 

Magusson (2013) brann för frågan om parkeringsvgifter i Växjö city. När entreprenörer är 

hoppfulla i osäkeheter finns det enligt Burns (2011) risk att företaget stannar av i tillväxt, då 

somliga entreprenörer tenderar att bli distraherade av nya möjligheter som uppstår och får då 

problem att fokusera på innevarande projekt. Magnusson (2013) torde således kunna bli 

distraherad av alla projekt och få problem att fokusera på innevarande åttaganden. 
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6.0 Slutsats 

I det här avsnittet besvaras uppsatsens problemformulering genom att skapa förståelse för vad 

entreprenörerna gör för att motverka att kunderna väljer Grand Samarkand före handeln i city. 

 

Anpassningsviljan varierade och påverkades på olika sätt hos enteprenörerna beroende på deras 

entusiasm och strävan om att vinna tillbaka kunderna till stadskärnan. Entreprenörerna 

Magnusson och Olsson var villiga att ta upp striden om kunderna, Grand Samarkand skulle inte 

få vinna utan motstånd från Växjö city. Viljan av att verksamheterna skulle leva vidare och en 

förståelse för att det inte går att låta motgångar passera förbi var uppenbar, att låta motgångar 

passera var ett steg i negativ riktining. Företagen BirgittaSmycken och Olssons var unika på 

sina sätt för att vara attraktiva gentemot sina kunder, vilket även var ett sätt för dem att vara 

konkurrenskraftiga mot liknande verksamheter. Magnusson hade många idéer och uppvisade 

en större vilja att attrahera kunder till BirgittaSmycken än vad Olsson hade. Fokus hos 

BirgittaSmycken var service och att erbjuda ett begränsat antal av unikt utvalda, vackra och 

prisvärda smycken. De smycken de själva inte kunde reparera såg de till att annan företagare 

kunde reparera. För att attrahera kunder efter att Grand Samarkand öppnat erbjöd de även 

egentillverkade och designade smycken i läder, pärlor och i silversmide, utöver det ville de 

hålla i kursverksamhet och workhops. Olssons fokuserade på att erbjuda kunderna ett mervärde 

utöver jeans, vilket de gjorde genom personlighet och service samt kunskap om produkterna. 

De valde att aktivt arbeta i butiken och med att marknadsföra den, de öppnade en webbhandel 

tillsammans med andra företagare efter att ha identifierat ett nytt köpbeteende hos gemensamma 

kunder. Olssons hade även ett eget evenemang, Deminweeken, där kunder bjöds in till butiken 

för att träffa Olssons och leverantörer. 

 

Entreprenörerna var enade om att det krävdes samarbete mellan butikerna i city och att 

Citysamverkan var ett bra forum. Genom gemensamma evenemang och aktiviteter så som 

Vårstad och Karl-Oskardagarna försökte entreprenörerna tillsammans med andra företagare och 

partners ta hjälpa av varandra för att attrahera kunder till handel i stadskärnan. De hade alla ett 

gemensamt mål, att bevara Växjö city som den levande staden den engång varit. 

BirgittaSmycken som fanns i området Bländapassagen valde att samla sina krafter tillsammans 

med företagarna där för att få kunderna att bli mer uppmärksammade om den delen av 

stadskärnan. Olsson förtydligade att det inte var sänkta priser som lockade kunder, utan bra 

upplevelser och bemötande, vilket fanns i city till skillnad från Grand Samarkand enligt 
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entreprenörerna. Olssons hade fått erbjudande om en lokal på Grand Samarkand, men valde att 

tacka nej då de trivdes i city och ville fortsätta sin verksamhet där. Öppettiderna och utbudet av 

butiker samt den service som erbjöds på Grand Samarkand ogillades av både Olssons och 

BirgittaSmycken. 

 

I samband med intervjutillfällena uppdagades det att entreprenörerna kände ett starkt motstånd 

i form av minskad chans till handel då kommunen hade infört orimligt höga avgifter för 

kundparkeringarna i city. Företagarna i stadskärnan visade sitt gemensamma missnöje genom 

att inleda motattack genom insamling av deras uppfattningar av parkeringsfrågan.  

Magnusson valde själv att ta upp striden mot fienden genom att debattera i lokalradion och låta 

sig intervjuas i tidningar. Olsson uppvisade inte samma stridslystnad, men var väl medveten 

om att kommunen satte käppar i hjulet för företagarnas fortsätta överlevnad i city.  

Magnusson betonade att det inte går att fäktas med väderkvarnar och menade då att han var 

villig att flytta sin verksamhet om läget i city inte skulle bli bättre. BirgittaSmycken trivdes i 

Växjö stadskärna precis som Olssons och ville inget hellre än att stanna kvar, men skulle en 

galleria lik Kista galleria öppna, skulle Magnusson inte vara sen att hoppa på det tåget. 
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7.0 Förslag till vidare forskning 

Ta reda på vilka tidigare investeringar företagarna gjort och vilka idéer som företagarna faktiskt 

förverkligade, samt vad de hade gjort annorlunda om de hade varit med om att handeln flyttat 

från stadskärnan till annan arena. Ett annat område som skulle vara intressant är att ta reda på 

kundernas aspekt av det hela och vad som skulle kunna få dem till att handla mer i stadskärnan. 
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