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Förord 

Vi hoppas, nu när studien är genomförd, att dess resultat ska kunna öppna nya vägar 

och tankesätt för Tingsryd och dess centrumhandel. Vi hoppas även att studien ska 

ligga till grund för att platsen ska kunna bli attraktiv och således nå expansion och 

utveckling.  
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bidra till studiens fortskridande. Vi vill även tacka vår handledare Hans Lundberg 

och examinatorn Frederic Bill för kloka råd, bra vägledning och att ni fått oss till att 

tänka på nya och kreativa sätt. Slutligen vill vi tacka våra studiekamrater tillika 

opponenter för deras värdefulla insatser! 
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Bakgrund: Det existerar idag en allt ökande konkurrens mellan platser för att 

attrahera människor. I samband med att det blivit lättare att förflytta sig mellan 

platser, har landsbygdshandeln fått det svårare att konkurrera mot större 

handelsplatser. Outshoppingen har i mindre städer blivit mer påtaglig, något som inte 

bara lett till att butiker fått lägga ner utan likväl har arbetstillfällen försvunnit precis 

som att större investeringar uteblivit. Tingsryd är inget undantag utan de har drabbats 

hårt av de allt mer satsande platserna i sin närhet. Utvecklingen avtar och platsen blir 

mindre attraktiv för människor att besöka som bor utanför staden. Det är inte lätt att 

skapa en attraktiv plats utan det kräver noggrant, strategiskt och långsiktigt arbete. 

Det är av betydelse att kunna urskilja sig från andra platser och påvisa varför den 

specifika platsen är bättre och mer attraktiv.  

 

Problemformulering: Hur kan Tingsryds centrumhandel göras attraktiv för 

människor som inte bor i staden? 

 

Syfte: Syftet är att utveckla förslag hur Tingsryds centrumhandel kan bli attraktiva. 

 

Metod: I denna studie genomförs en fallstudie av Tingsryds centrumhandel. Studien 

har ett epistemologiskt förhållningssätt med hermeneutisk inriktning. Ansatsen som 

använts är kvalitativ och dessutom har en deduktiv ansats använts. Främst har 

primärdata använts som sedan kompletterats med sekundärdata. Det empiriska 

materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. 

 

Slutsatser: Studiens slutsatser är, för att kunna göra en plats attraktiv, att platsen bör 

identifiera sitt nuläge och situation, sedan skapa en bild av platsen och vad den ska 

utsända för budskap och till sist handlar det om att visa upp och marknadsföra den 

bild som skapats av platsen. 

 

 



 

 

 

3 

 

Abstract 

Bachelor thesis, Enterprising and Business Development 

Linnaeus University, 2EB00E, Spring 2015 

 

Authors: Mikael Samuelsson 880913 and Sebastian Västerlund 910712 

Advisor: Hans Lundberg 

Examiner: Frederic Bill 

 

Title: Döende vacker stad – Det komplexa arbetet med att göra en oattraktiv plats 

attraktiv  

  

Key words: Place marketing, place trademark, out- and inshopping, positioning, 

attractiveness  

 

Background: There’s currently a growing competition between locations to attract 

visitors, tourists and residents. By increased competition, combined with it’s become 

more convenient for people to move between locations, it’s become more difficult 

for rural areas to compete against larger venues. Outshopping has led to that it 

become harder for shops to establish, and established shops have needed to shut 

down. This has resulted in less jobs and that larger investments has failed to happen. 

Tingsryd is no exception of this phenomena and they have experienced and suffered 

because of the growing marketplaces in neighboring towns. This has resulted in that 

Tingsryd has become less attractive. It’s not easy to create an attractive place and it 

requires careful, strategic and long-term work. It’s important to distinguish itself 

from other locations and prove why the specific location is better and more 

attractive. 

 

Research question: How can Tingsryds center commerce become attractive to 

people who don’t live in the city?  

 

Purpose: The purpose is to develop proposals on how Tingsryds center commerce 

can be attractive. 

 

Methodology: A case study has been conducted. An epistemological approach with 

hermeneutic focus has been used. The study had a qualitative and deductive 

approach. Primary data has been used with supplemented secondary data. To collect 

the empirical material, semi-structured interviews were conducted. 

 

Research findings: The study conclude that in order to make a place attractive the 

place first need to identify their current status and situation. Then they need to create 

an image of the place and what kind of message they want to send. Lastly they need 

to show the image that has been created. 
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1.0 Inledningskapitel 

Kapitlet inleds med en kortare presentation av Tingsryd som kommun, dess nutida 

situation och läge. Detta följs av en bakgrundsbeskrivning och problematisering av 

det befintliga problemet. Kapitlet avslutas sedan med studiens problemfråga, syfte 

och avgränsning.  

 

1.1 Inledning 

Tingsryd är en småländsk kommun som bildades år 1971 och som idag har drygt            

12 000 invånare enligt Tingsryds kommun (2015). Kommunen erbjuder inte bara 

sina invånare, besökare och företag en härlig natur utan de berikas även av genuina 

hantverk och en lantlig känsla. Dessutom präglas kommunen av större 

idrottsatsningar inom ishockey och gymnastik precis som musikaliska satsningar 

genom sitt välkända musikgymnasium. Christina Bengtsson, som är ordförande i 

Tingsryds centrumhandelförening, menar att mitt i den småländska idyllen finns 

stadskärnan som präglas av dess centrumhandel. Även om det idag finns butiker som 

blomstrar upplever Tingsryds centrumförening att den centrala handeln har befunnit 

sig i och även befinner sig i en nedåtgående trend. Med närhet till flera större städer 

är konkurrensen hård och det gäller att ständigt attrahera besökare till stadens handel. 

Den problematik som idag finns med platsen är inte bara att den befintliga 

befolkningen sviker utan även att det är svårt att attrahera människor till platsen.  

 

Ros-Marie Pettersson, som är anställd samordnare av Tingsryds 

centrumhandelförening, menar att man arbetar kontinuerligt med att försöka göra 

Tingsryds centrumhandel attraktiv genom olika evenemang och gemensamma 

erbjudanden. Det finns större lokomotivbutiker i Tingsryd, såsom Börjes, som agerar 

dragplåster för Tingsryds centrumhandel. Dock menar både Pettersson och 

Bengtsson att problem uppstår genom detta. Många butiker är microföretag och de 

har varken tid, ork eller resurser att göra något utöver sina ordinarie öppettider kontra 

att de större aktörerna, som har längre öppettider och egna evenemang, själva 

attraherar besökare.  
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1.2 Bakgrund 

Det finns idag, enligt Von Friedrichs Grängsjö (2001), Hanna och Rowley (2011) 

och Kotler och Armstrong (2012) en allt ökande konkurrens mellan platser när det 

kommer till att attrahera människor. Genom den allt ökande konkurrensen menar 

Miller och Kean (1997), Coskun (1998) Chiquan och Yong Jian (2009) och 

Velayudhan (2014) att det är vanligt att befolkningen på landsbygden väljer att utföra 

sin handel i större stadsområden istället för lokalt. Detta fenomen kallas outshopping 

och är ett medvetet val människor gör. Eftersom människan lägger ner resurser 

såsom tid och pengar på att välja en annan plats menar Chiquan och Yong Jian 

(2009) att människan blivit påverkad att välja en annan plats, något som mest troligt 

skett genom marknadsföring eller rykte. Paddison och Calderwood (2007) menar att 

outshopping påverkar den lokala handeln negativt då människor väljer att spendera 

sina pengar på en annan plats än den lokala. En plats som drabbats negativt av 

outshopping-trenden är Tingsryd, en mindre stad på landsbygden som inte är 

tillräckligt attraktiv för att få människor att handla där. Outshoppingen leder inte bara 

till försämrade ekonomiska resultat utan likväl leder det till färre arbetstillfällen och 

försvagat utbud. 

  

Enligt Bengtsson och Pettersson har centrumhandeln i Tingsryd två huvudsakliga 

problem. Dels väljer den befintliga befolkningen att, i betydande utsträckning, handla 

i närliggande städer men det är även svårt att attrahera människor till 

centrumhandeln. Att människor väljer de närliggande handelsplatserna beror på att 

deras utbud anses vara mer attraktivt än det lokala. Eftersom outshopping är och har 

varit en trend i Tingsryd har butiker lagts ner och tack vare det har centrumhandeln 

blivit mindre attraktiv. Samtidigt menar Paddison och Calderwood (2007) och Hanna 

och Rowley (2011) att en försvagad handel inte bara skapar sämre ekonomiska 

resultat utan likväl påverkas den sociala aspekten negativt. Paddison och Calderwood 

(2007) menar att de lokala aktörerna kan ses som en “social-hub” som skapar tillfälle 

för invånarna att träffas och socialisera sig med varandra, något som är en viktig 

förutsättning för en att en plats ska upplevas attraktiv. Kotler, Haider och Rein 

(1993) anser, för att skapa en attraktiv plats, att det måste finns en variation av både 

mötesplatser, service och tjänster på platsen för att människor ska trivas, något som 

även kan leda till att positiva rykten sprids om platsen.  
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En plats mår inte bra av att människor inte nyttjar den utan Miller och Kean (1997) 

menar att den istället mår bra om människor väljer att nyttja den och det utbud som 

finns där.  Men för att detta ska ske menar Moilanen och Rainisto (2009) att en plats 

måste vara tillräckligt attraktiv. Kapferer (2012) anser att det är viktigt att kunna 

särskilja sig från andra platser, skapa ett  platsvarumärke likväl som det är viktigt att 

påvisa de styrkor och fördelar som platsen besitter. Genom att skapa en positiv bild 

med hjälp av platsens styrkor kan den få större konkurrensförmåga enligt Glinska 

och Florek (2013). Eftersom Tingsryds centrumhandel, som i detta fall är platsen, 

enligt Bengtsson inte upplevs som tillräckligt attraktiv har den behov av att bli det. 

Detta dels för att fler ska nyttja handeln men även för att platsen ska kunna dra nytta 

av dess positiva konsekvenser, något  Miller och Kean (1997) exempelvis beskriver 

som förbättrad ekonomisk aktivitet. Att göra en plats attraktiv menar Miller och 

Kean (1997), Moilanen och Rainisto (2009) och Glinska och Florek (2013) är ett 

långsiktigt arbete som tar tid. Det handlar om, enligt teorin, att framförallt identifiera 

och förstå varför människor inte väljer den specifika platsen. Men det handlar även 

om att visa på de styrkor och fördelar som finns, något som i slutändan är det som 

ska göra att människor väljer den specifika platsen.  

 

1.3 Problemdiskussion 

Att outshopping är vanligt beror inte bara på platsens attraktivitet utan Widerstedt 

(2006) menar att ytterligare bidragande orsak är den allt ökande mobiliteten och 

flexibiliteten som uppstått genom välutvecklade transportmedel såsom kollektivtrafik 

och transporter, något som lett till att människan, på ett allt billigare och förenklat 

sätt, kunna röra sig längre sträckor. I takt med detta och att samhället förändras 

menar Widerstedt (2006) och Mckechnie, Grant och Kutsioloudes (2008) att 

människans beteende också förändrats, något som gör att platser måste göra 

detsamma. Om platser, som upplevs mer attraktiva, kontinuerligt förändras för att 

attrahera människor menar Widerstedt (2006) och Coskun (1998) att även oattraktiva 

platser måste förstå att de också behöver förändra sig. Miller och Kean (1997) och 

Paddison och Calderwood (2007) menar att det finns en problematik om de inte 

förstår detta, något som kan leda till negativa konsekvenser. 
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Hanna och Rowley (2011) menar ytterligare att det är en ständig kamp om att 

attrahera människor mellan platser. Även om fenomenet är känt har Tingsryd än så 

länge bara sett på och inte gjort något för att förhindra de negativa konsekvenser de 

lidit genom outshopping. Velayudhan (2014) menar att det dessutom inte är helt lätt 

att motverka förändringarna då det inte existerar någon generell lösning på 

problemet. Ur en teoretisk synvinkel menar Chiquan och Yong Jian (2009) och 

Velayudhan (2014) att de teorier som finns behandlar konkurrens från större 

handelsplatser snarare än att behandla vad mindre städer kan göra för att attrahera 

människor. Något som gör det problematiskt då det inte finns någon generell lösning 

att tillämpa för att hjälpa platser med att bli attraktiva. Det handlar snarare om, enligt  

Chiquan och Yong Jian (2009) och Velayudhan (2014), att arbete behöver göras för 

att varje plats ska kunna bli attraktiv.  

 

Om en plats ska kunna bli attraktiv menar Moilanen och Rainisto (2009), Mossberg 

och Sundström (2011) och Kapferer (2012) måste platsen positionera sig och lära 

känna sig själv men även förstå sina kärnvärden, styrkor och fördelar. Det handlar 

också om att hitta effektiva sätt att framhäva detta samtidigt som Glinska och Florek 

(2013) menar att platsens alla aktörer måste arbeta på samma sätt, under samma 

platsvarumärke, något som i sig kan vara svårt att lyckas med. Även om det till synes 

kan vara lätt att få aktörerna att samarbeta så är det mer komplext än vad det verkar. I 

Tingsryds fall kan det vara avgörande att vända den negativa trend som råder för att 

inte riskera ännu större förfall, dock är det ett långsiktigt arbete som inte har några 

genvägar. Det finns dessutom, i Tingsryd,  ingen aktör att luta sig tillbaka på utan det 

krävs ett gemensamt arbete där alla aktörer tar ansvar. I många fall kan det upplevas 

som att kommunen har en bärande och central roll inom attraktivitetsarbete men 

Tingsryds kommun sparar pengar samtidigt som butiksägarna saknar tid och resurser 

och invånarna har bristande engagemang för att bidra till handeln. Frågan är då vem 

som ska leda arbetet eller om det ens finns förutsättningar att lyckas. Hanna och 

Rowley (2011) menar att aktörerna måste förstå att arbetet med att skapa en attraktiv 

plats inte är något som snabbt kan genomföras och sedan läggas åt sidan utan det är 

snarare ett oändligt arbete som ännu inte påbörjats. 
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Även om en plats har många egenskaper som kan upplevas fördelaktiga menar 

Mossberg och Sundström (2011), Ek och Hultman (2007) och Moilanen och Rainisto 

(2009) att det är viktigt att göra ställningstaganden, såsom att identifiera det unika 

och det som verkligen särskiljer platsen från alla andra och sedan arbeta med att 

marknadsföra platsen och dess unika egenskaper. Även om platsens redan befintliga 

befolkning är viktig så är det ett faktum att de redan finns på platsen, därför är det 

desto viktigare, men svårare, att attrahera de som inte finns på platsen. Något Ek och 

Hultman (2007) samt Kotler, Haider och Rein (1993) anser vara viktigt då de kan 

bidra till att skapa positiva konsekvenser. Arbetet är enligt Moilanen och Rainisto 

(2009) komplext men för Tingsryds centrumhandels överlevnad kan det vara 

ovärderligt. Det finns ingen generell lösning på hur en oattraktiv plats på 

landsbygden kan göras attraktiv, men för Tingsryd centrumhandel gäller det att finna 

en lösning som inte bara ska vända den negativa trenden utan som även är gångbar 

på lång sikt.  

 

1.4 Problemformulering 

Hur kan Tingsryds centrumhandel göras attraktiv för människor som inte bor i 

staden? 

 

1.5 Syfte 

Syftet är att utveckla förslag hur Tingsryds centrumhandel kan bli attraktiva. 

 

1.6 Avgränsningar 

Då studien är inriktad på att göra en plats attraktiv, där Tingsryds centrumhandel 

utgör studieobjektet, görs en avgränsning i att enbart studera Tingsryds 

centrumhandel.  
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2.0 Teori 

I detta kapitel redogörs studiens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med att 

avhandla fenomenen out- och inshopping. Kapitlet bygger vidare på positionering 

och  avslutas sedan med platsmarknadsföring, hur detta ska behandlas och hur det 

är möjligt att skapa ett platsvarumärke. 

 

2.1 Outshopping och inshopping 

Fenomenet outshopping, som innebär att människor väljer att genomföra sin 

shopping på andra platser än i sin egen hemstad, har existerat under en längre tid 

enligt Miller och Kean (1997). Fenomenet återfinns i studier gjorda för drygt 30 år 

sedan. Chiquan och Yong Jian (2009) bygger vidare på resonemanget och menar att 

även om fenomenet funnits länge är det fortfarande vanligt förekommande. 

Författarna menar att det inte finns någon universallösning på problemet utan det 

handlar istället om att se till den plats som är drabbad och hitta specifika lösningar 

för dem. 

 

Chiquan och Yong Jian (2009) menar att anledningar till att outshopping 

förekommer kan vara att det existerar bättre förbindelser mellan platser likväl som 

det rent generellt kan finnas ett större utbud av varor på andra platser. Miller och 

Kean (1997), Coskun (1998) och Velaudhan (2014) bygger vidare på resonemanget 

med argumentet att faktorer som livsstil, socioekonomiska attityder och attityden mot 

lokala aktörer påverkar valet vart konsumenten ska genomföra sin shopping. Detta är 

något som följer Van Leeuwen och Rietvelds (2011) tankesätt där de menar att 

outshopping lett till negativa förändringar i de lokala områden som är drabbade, 

något som i sin tur lett till att det blivit svårare för nya aktörer att etablera sig och att 

de redan etablerade aktörerna drabbats av negativa resultat som i många fall har lett 

till att de blivit tvungna att stänga ner sina verksamheter. En annan faktor som Miller 

och Kean (1997) och Velayudhan (2014) menar har bidragit till att outshopping ökat 

är att de mindre städerna börjat konkurrera mot lågpriskedjor som har startat i 

storstäderna samtidigt som människor upplever att shoppingen är mer attraktiv i 

storstäderna på grund av ett bredare utbud och förmånligare priser. Enligt 

Velayudhan (2014) kretsar den mesta teorin, som handlar om out- och inshopping, 

om just detta.  
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Motsatsen till outshopping är inshopping enligt Miller och Kean (1997), Chiquan och 

Yong Jian (2009) och Velayudhan (2014). Inshopping innebär att individer väljer att 

utföra sin handel lokal istället för att åka iväg och shoppa. Tendenser som kan ses 

hos de individer som väljer inshopping är att de ofta är involverade i lokala 

föreningar och sammanhang, har en positiv socioekonomisk attityd samt att de ofta 

är småbarnsföräldrar. Inshopping har en betydande påverkan på det lokala områdets 

ekonomi. Chiquan och Yong Jian (2009) bygger vidare på detta argument och menar 

att det finns olika attribut, som exempelvis kvaliteten av handelsvaror och service, 

som påverkar konsumentens val. Ju bättre konsumenten tillfredsställs, desto 

positivare upplever denne sin shopping. Velayudhan (2014) menar dock att om 

konsumenten är missnöjd med exempelvis kvalitet, utbud, pris och service hos de 

lokala butikerna så kommer denne att föredra outshopping framför inshopping.  

 

Miller och Kean (1997) menar att då konsumenten väljer att utföra sin handel någon 

annanstans än i de lokala butikerna påverkas resultatet för de lokala aktörerna 

negativt. Detta menar författarna, på längre sikt, leder till ytterligare negativa 

konsekvenser för platsen såsom färre arbetstillfällen och minskade investeringar. 

Paddison och Calderwood (2007) och Velayudhan (2014) menar att ytterligare 

negativ konsekvens är att platser som är drabbade av outshopping oftast får ett 

försämrat och mer begränsat utbud.  

 

Enligt Chiquan och Yong Jian (2009) kan olika tendenser ses i beslutsprocessen hos 

de konsumenter som väljer att ägna sig åt outshopping. Beslutsprocessen, enligt 

författarna, inleds med att ett behov uppstår som sedan leder till att konsumenten 

söker efter information om vart behovet kan tillfredsställas. Därefter söker 

konsumenten efter alternativ för att slutligen kunna ta beslutet om vart produkten 

eller servicen ska inhandlas. Det gäller alltså i detta stadie att en plats är tillräckligt 

attraktiv för att attrahera konsumenten till sig. En annan del som påverkas av out- 

och inshopping, enligt Paddison och Calderwood (2007), är den sociala statusen i 

områden. De lokala aktörerna kan ses som en social-hub och de ger tillfälle för 

människor att träffas och socialisera sig med varandra. Skulle detta gå förlorat skulle 

det enligt författarna leda till negativa förändringar inom det sociala livet och själva 
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områdets identitet, något som i sin tur leder till att området blir mindre attraktivt att 

bosätta sig i. 

 

2.2 Positionering 

Det har blivit allt vanligare, under den senaste tiden, att platser börjat konkurrera mot 

varandra enligt Kotler, Haider och Rein (1993). Detta fenomen har uppstått genom 

ett behov av att attrahera nya människor till dem, något som exempelvis resulterat i 

följder som att marknadsföring av platser fått en större betydelse och att den lokala 

förmögenheten vuxit anser Kotler, Haider och Rein (1993). Urde och Koch (2014) 

menar att redan för drygt 50 år sedan introducerades begreppet positionering som då 

fungerade som ett marknadsföringskoncept. Det har under tid förändrats och idag 

handlar positionerinsstrategier om, enligt författarna, att på lång sikt skapa en 

position för exempelvis en plats. Pike (2008) och Mckechnie, Grant och 

Kutsioloudes (2008) menar att en plats som är attraktiv åstadkommer resultat. En 

plats kan inte rikta in sig för att attrahera alla människor utan det är av betydelse att 

platsen har kännedom om sina styrkor och svagheter för att sedan kunna bestämma 

vilka människor de ska attrahera. Utan denna kunskap är det svårt att identifiera vilka 

födelar som besitts för att sedan kunna konkurrera och attrahera fler människor. 

Ashworth och Kavaratzis (2009) menar att ju bättre kännedom en plats har om sig 

själva och således ju tydligare dess identitet framhävs, desto lättare och bättre kan 

deras position väljas och sedan framhävas. Genom att segmentera vilken målgrupp 

som vill attraheras är det lättare att skapa en plan över hur det ska göras. 

 

När platsen har bestämt vilken målgrupp det är som ska attraheras handlar nästa steg 

om att identifiera vilka som ska utgöra den samt syftet med den, det vill säga, vilka 

företag och människor som ska ingå i gruppen menar Kotler, Haider och Rein 

(1993), Pike (2008) och Mckechnie, Grant och Kutsioloudes (2008). Enligt Urde och 

Koch (2014) handlar positioneringsarbete om ett arbete över lång tid där det 

dessutom är viktigt att platsen noga utformar sin positioneringsstrategi. Ett exempel 

på detta, enligt Kotler, Haider och Rein (1993), är Finland som vill attrahera turister, 

men de vill göra det under vintern på grund av att det finns ett överflöde med turister 

under sommaren. Därav behöver strategin riktas mot vintern istället. Strategin ska 

även innehålla faktorer som gör att styrkor kan maximeras, ta tillvara på möjligheter, 
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den ska tillrättavisa svagheter och minimera hot anser Pike (2008). Dessutom menar 

Urde och Koch (2014) att det krävs tid för att positionera en plats likväl som det 

krävs att själva platsen funderar över vilka egenskaper de vill framhäva och således 

också inte framhäva. Samtidigt menar Mckechnie, Grant och Kutsioloudes (2008) att 

det är lika viktigt att känna till sina konkurrenter som det är att känna till vilka de vill 

attrahera, detta för att konkurrensen ofta är om samma människor. Genom att 

differera sig och visa vilka styrkor som finns kan faktorer skapas som tilltala 

människan.  

 

Platser som inte använder sig av en strategi gällande positionering har svårt att 

konkurrera mot andra och det finns inte någon verklig uppfattning om platsen utan 

det blir istället något ”luddigt” anser Pike (2008). Detta gör även att det blir negativa 

konsekvenser för näringslivet på grund av att folk inte känner till platsen. Denna 

position är enligt författaren en av de farligaste en plats kan befinna sig i. Att skapa 

en position som skiljer sig från andra platser är viktigt och kan leda till att platsen får 

en status som särskiljer sig från andra vilket i sin tur kan leda till hållbarhet för 

näringslivet och platsens invånare. Genom att särskilja sig från konkurrerande platser 

kan den specifika platsen vara bland det första den inriktade målgruppen tänker på 

när det kommer till sammanhanget. 

 

Pike (2008) anser också att platsens namn, symbol och slogan är viktigt. När det 

kommer till namnet är det väldigt svårt att ändra det då namnet oftast är väldigt 

inarbetat hos invånarna. Därav menar Pike (2008) att det kan vara bättre att fokusera 

på de andra två delarna istället. Symbolen för platsen används för att ge ett 

kännetecken samt att ge något som platsen kan bli förknippad och identifierad med. 

Platsens slogan ska ge möjlighet till ett utökat värde av namnet och symbolen. 

Platsens slogan ska vara en kort fras som är lätt att komma ihåg. Dessutom menar 

Ashworth och Kavaratzis (2009) att en slogan för en plats är något som är vanligt 

förekommande. Lyckas platsen med att ta fram en unik, specifik och bra slogan kan 

den vara värdefull i platsens fortsatta arbete med att attrahera människor. 
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2.3 Platsmarknadsföring 

Människan har, enligt Von Friedrichs Grängsjö (2001), vid olika tidpunkter olika 

beteenden, behov och efterfrågan, något som gör att platser måste vara flexibla och 

anpassningsbara för att bemöta människans ständigt förändrade krav. Genom den allt 

ökande kravbilden menar Von Friedrichs Grängsjö (2001) och Kotler och Armstrong 

(2012) att konkurrensen mellan länder, kommuner, regioner och städer förändrats 

och framförallt förändras i snabb takt. Även om en plats i sig kan attrahera 

människor så menar Kotler och Armstrong (2012) att den oftast kräver någon form 

av marknadsföring som i sin tur sänder ut positiva signaler, budskap samt påvisar 

vilka styrkor och fördelar platsen besitter. Det är viktigt att platser letar efter attribut 

och egenskaper som kan och ska skilja dem från andra plater, detta för att göra 

platsen menar Glinska och Florek (2013). Von Friedrichs Grängsjö (2001) styrker 

resonemangen och tillägger samtidigt att det kan vara fördelaktigt att flera aktörer på 

platsen går samman och marknadsför platsen för att skapa än mer styrka och 

legitimitet. 

 

För att kunna attrahera människor till en plats menar Moilanen och Rainisto (2009) 

att platsen i sig måste vara tillräckligt attraktiv och att detta isåfall måste synliggöras. 

Grönroos (2008) anser att marknadsföring är viktigt och betydelsefullt när det 

kommer till att sprida ett budskap och påvisa de styrkor som finns. Samtidigt menar 

författaren att marknadsföringens grundläggande konceptuella idé är att länka 

samman företag med både dess befintliga kunder likväl som den ska länka samman 

företaget med dess potentiella kunder. Mossberg och Sundström (2011) menar att 

marknadsföring av en plats inte bör liknas med traditionell marknadsföring av en 

produkt eller tjänst. Istället menar författarna att marknadsföring kan ske av 

exempelvis en stad eller stadskärna, så kallad platsmarknadsföring, och när detta sker 

är det viktigt att förstå helheten av platsen. 

 

Platsmarknadsföring kan enligt författarna beskrivas som marknadsföring av en plats 

som görs för att utveckla, gynna eller föra en plats framåt och samtidigt försöka göra 

platsens alla aktörer nöjda. Moilanen och Rainisto (2009) menar att det handlar om 

att sälja in en plats, något som i sin tur handlar om att använda exempelvis 

marknadsföring och annan publicitet för att sprida budskap och den typ av image 
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platsen vill utstråla. Ju bättre en plats kan sälja in sig och således ju bättre image 

platsen får, desto större möjlighet ges för att attrahera människor och företag. 

 

Enligt Ek och Hultman (2007) kan marknadsföring av en plats ske av olika 

anledningar. Författarna delar in platsmarknadsföringen i tre olika kategorier 

baserade på vart den är riktad. Den första kategorin är näringslivet och då menas 

företag och aktörer som exempelvis kan vara intresserade av att etablera sig eller 

investera på platsen. Den andra kategorin är turister och besökare och den tredje är 

potentiella invånare. Även om en plats marknadsförs behöver det inte per automatik 

betyda att det genererar resultat, utan det väsentliga ligger i hur det sker.  

 

2.3.1 Platsvarumärke 

Mossberg och Sundström (2011) anser att platsmarknadsföring kan liknas vid att 

skapa ett hållbart varumärke då den ska förmedla platsens identitet, styrkor, fördelar 

och vad det är som egentligen gör den attraktiv. Ek och Hultman (2007) bygger 

vidare på resonemanget och menar att marknadsföringen ska förmedla specifika 

bilder och budskap från platsen. Om det saknas förståelse om platsens kärnvärden 

och vad dess invånare och besökare anser, vad platsen kan associeras med och vilka 

fördelar som finns menar Mossberg och Sundström (2011) att det inte går att 

marknadsföra platsen.  Likväl är det varken hållbart eller vidare gångbart att vara 

generell i sin marknadsföring, istället handlar det om att vara konkret, tydliggöra och 

lyfta fram de direkta fördelar som finns likväl som arbete ständigt måste ske med att 

stärka dem. Mossberg och Sundström (2011) och Ek och Hultman (2007) menar att 

det handlar om att se det unika i varje plats och således använda det i marknadsföring 

för att särskilja platsen från andra. 

 

Enligt Moilanen och Rainisto (2009) är det inte bara företag som bygger varumärken 

utan likväl kan en plats ha och bygga ett varumärke. Kapferer (2012) anser, om en 

plats vill uppnå resultat och vara attraktiv, är det oftast av betydelse att särskilja sig 

från andra platser och således påvisa vilka fördelar platsen besitter. Ett viktigt 

verktyg för att särskilja sig och för att kunna påvisa styrkan hos en specifik plats är 

själva varumärket, något som enligt författaren har blivit väldigt viktigt i modern tid. 

 



 

 

 

7 

 

Kapferer (2012) anser att ett varumärke är betydligt mer än bara ett bra och konkret 

namn samtidigt som Moilanen och Rainisto (2009) anser det vara komplext att skapa 

ett platsvarumärke. Människor tenderar att förknippa, enligt Glinska och Florek 

(2013), städer som en samling egenskaper som påverkar den emotionella sidan hos 

individer, denna i sin tur påverkar hur de gör sina beslut. Därför är det viktigt att hitta 

faktorer som tilltalar och kommunicerar dessa delarna hos människor för att skapa 

attraktivitet. Ett platsvarumärke kan, enligt Kapferer (2012) och Moilanen och 

Rainisto (2009) bli en bra investering när det är klart. När platsvarumärke diskuteras 

är det av betydelse att förstå innebörden av det och således vad som menas. Enligt 

Moilanen och Rainisto (2009) innebär ett platsvarumärke alla de olika attribut som 

uppkommer när det tänks på den specifika platsen. Likväl handlar det om ett löfte om 

vad platsen ska generera, bestå och ge till den som besöker platsen. I den fortsatta 

diskussionen menar Moilanen och Rainisto (2009) att ett platsvarumärke består av tre 

olika aspekter; identitet, image och kommunikation. Identiteten handlar om hur 

varumärkesägaren vill att själva varumärket ska uppfattas av andra. Imagen handlar 

om hur varumärket upplevs i verkligheten och kommunikationen berör hur, vart och 

genom vilka kanaler varumärket kommuniceras. 

 

Att bygga upp och skapa ett varumärke är en process som sker under lång tid menar 

Kotler, Haider och Rein (1993). Det gäller dessutom att vara försiktig och inte skada 

varumärket. Mossberg och Sundström (2011) menar att det generellt är svårt att 

förändra exempelvis den image en plats har fått. Är då imagen negativ kan platsen 

lida skada. Likväl menar Kapferer (2012) att det inte bara handlar om att försöka 

bygga ett platsvarumärke utan att själva platsen måste leva och andas genom 

varumärket. Det är svårt om varumärket förmedlar en bild och verkligheten en 

annan. Detta är speciellt farligt då besökarna, näringslivet eller investerarna kan lida 

skada. Att lova en sak och sedan ge en annan är inte att föredra. Moilanen och 

Rainisto (2009) anser och menar på att platsvarumärke handlar om att skapa 

långsiktiga och värdefulla relationer med sina nuvarande och potentiella invånare, 

besökare, investerare och företag. 

 

Ytterligare centralt i diskussionen kring platsvarumärke anser Moilanen och Rainisto 

(2009) vara platsens identitet. Författarna tycker att den identitet en plats har är 
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viktig. Finns inte en identitet ska en sådan skapas. Identiteten bör bestå av de 

kärnvärden, resurser och tillgångar som finns och det är själva identiteten som ska 

vara platsens styrka och kanske den starkaste anledningen till att människor vill 

besöka platsen. Varumärkesbyggandet blir bättre om det finns en tydlig identitet. 

Dock menar Moilanen och Rainisto (2009) att det gäller att vara observant när det 

handlar om identiteten. Det är inte hållbart att själva platsen utsänder en identitet, det 

handlar istället om att alla aktörer på platsen måste arbeta för och utstrålar samma 

identitet. Alla aktörer måste tillsammans arbeta för att utsända samma signaler och 

budskap. 

 

2.3.2 Strategi för platsmarknadsföring 

Anholt (2010) menar att historiskt sett är marknadsföring av platser vanligt och idag 

kan det vara mer aktuellt än någonsin. Dock menar författaren att det handlar om att 

förstå varför en plats marknadsförs likväl som det inte alltid handlar om 

marknadsföring för exempelvis att förbättra den befintliga handeln eller 

attraktionerna på platsen. Istället görs ofta platsmarknadsföringen för att sprida och 

förbättra platsens image. Hospers (2010) bygger vidare på 

platsmarknadsföringsresonemanget och menar att det generellt sett är svårare att 

marknadsföra en plats än vad det är att marknadsföra en produkt. Denna problematik 

grundar sig i att en plats oftast inte har en gemensam avdelning som arbetar med 

marknadsföringen. Istället är det många aktörer som tillsammans ska enas om 

marknadsföringen, något som ibland kan vara problematiskt. 

 

Eftersom alla platser är olika och skiljer sig åt när det till exempel handlar om 

historia, kultur och politik menar Kotler, Haider och Rein (1993) att det inte finns 

någon generell strategi som kan användas vid platsmarknadsföring. Författarna 

menar istället att det är väsentligt att använda sig av de resurser, värden och 

förutsättningar som finns på platsen då det oftast är dessa som gör platsen unik. Ju 

bättre fördelarna kan urskiljas och marknadsföras, desto större möjlighet kan platsen 

ges för att urskilja sig ur mängden. 

 

Eftersom platsmarknadsföring vanligtvis har som ändamål att lyfta fram en plats och 

således göra platsen mer attraktiv menar Kotler, Haider och Rein (1993) att det kan 
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vara fördelaktigt att redan från början identifiera vilka som är målgruppen för 

marknadsföringen. Grönroos (2008) anser det kan vara väldigt svårt att försöka nå 

och göra alla potentiella kunder nöjda. Istället är det fördelaktigt att välja ut den eller 

de målgrupper som kan anses vara mest intressanta att nå och därefter rikta in sin 

marknadsföring mot dem. Dessutom menar Grönroos (2008) att det kan vara 

fördelaktigt att rikta in marknadsföringen mot målgrupper som inte är alltför olika 

varandra. Kotler, Haider och Rein (1993) bygger vidare på resonemanget och menar 

att det finns fyra breda målgrupper som platsmarknadsföringen kan riktas in mot; 

besökare, invånare och arbetare, näringsliv och industri samt exportmarknaden. 

 

En del i platsmarknadsföringen och framförallt för att lyckas med den menar Kotler, 

Haider och Rein (1993) är att ständigt vara vaksam och följa den utveckling och 

förändring som sker i platsens omgivning. Enligt författarna sker ständigt förändring, 

något som gör att marknaden förändras i betydligt högre hastighet än vad exempelvis 

en stad hinner förändra sig. Författarna menar även att platsmarknadsföringen först 

har lyckats när exempelvis befolkningen och näringslivet känner sig tillfredsställda 

av samhället och dess utbud precis som den har lyckats då platsen kan attrahera 

turister, besökare, näringsliv och företag. Men för att lyckas med sin 

platsmarknadsföring menar Kotler, Haider och Rein (1993) att det är viktigt att ha 

kunskap om hur den ska göras och vad den innebär. Enligt Kotler, Haider och Rein 

(1993, sid. 18) bygger platsmarknadsföring på fyra kärnaktiviteter: 

 

-          “Designing the right mix of community features and services 

-          Setting attractive incentives for the current and potential buyers and users of  

            its goods and services 

-          Delivering a place’s products and services in an efficient, accessible way 

-          Promoting the place’s values and image so that potential users are fully 

           Aware of the place’s distinctive advantages” 

 

För att påbörja arbetet med att marknadsföra en plats menar Kotler, Haider och Rein 

(1993) att det första steget som bör genomföras är att sätta ihop en planeringsgrupp 

som bör bestå av invånare, representanter från näringslivet likväl som gruppen bör 

bestå av representanter från den offentliga sektorn. Denna grupp ska främst sörja för 
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samarbete mellan den privata och offentliga sektorn samt se till att alla parter kan 

och låter sig vara delaktiga i att skapa den specifika platsens framtid. Gruppens 

arbete bygger egentligen på tre steg där det första är att definiera och konkretisera 

fram platsens status, vilka huvudsakliga problem den besitter samt vilka orsaker det 

finns till problemen. Efter att detta gjorts går gruppens arbete vidare med att 

tillsammans utveckla och arbeta fram en långsiktig vision gällande hur platsens 

problem kan lösas baserat på de befintliga värdena, resurserna och möjligheterna. 

Tredje steget i gruppens arbete bygger på att arbeta fram en långsiktig handlingsplan 

kring investeringar och handlingar som behöver göras för att utveckla platsen mot 

den vision som satts upp. Den handlingsplan som skapas ska dock innehålla och se 

till att de mest grundläggande tjänsterna, service och infrastruktur finns för att 

tillfredsställa näringsliv, befolkning och besökare. Ytterligare ska det finnas en 

utvärdering om nya attraktioner behövs för att tillfredsställa platsens befolkning eller 

för att attrahera nya investerare och invånare likväl som platsen måste kunna 

förmedla och kommunicera ut sin image på ett bra sätt. Slutligen måste platsen ha 

support från sina invånare och ledare för att behålla platsen attraktiv samt för att 

attrahera nya aktörer till platsen. 

 

2.4 Teoretisk sammansmältning 

Den teoretiska referensramen bygger på tre övergripande teman; out- och 

inshopping, positionering och platsmarknadsföring. Dessa byggs sedan vidare med 

underkategorier. För att arbeta med själva grundproblemet använder vi oss av out- 

och inshopping som tema. Detta fenomen utgör det verkliga problem och teorin 

används till att dels identifiera problemet men även till att arbeta vidare med 

nästkommande steg. Out- och inshopping är även viktigt för att identifiera vilka 

konsekvenser det kan få om inte lösningar hittas på problemet. Genom detta tema 

kan en teoretisk grund byggas som sedan utgångspunkt kan tas i.  

 

Efter att ha byggt den teoretiska grunden behandlas nästa teoretiska tema, 

positionering. Detta tema ska bygga vidare på teorin och behandla nästa viktiga steg, 

nämligen vilken position en plats ska sträva efter att ha för att bli attraktiva. För att 

göra en plats attraktiv är det inte möjligt att direkt starta något omfattande 

marknadsföringsarbete eller andra resurskrävande aktiviteter utan det krävs istället 
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att platsen först skapar medvetenhet kring vilken position de ska ta och åt vilket håll 

deras arbete ska rikta sig mot. Därför ska detta teoretiska tema bygga vidare på den 

teoretiska grunden men likväl är meningen att den ska utgöra grunden inför teorins 

sista steg, platsmarknadsföring. Att utifrån teorin ta ut en position som kan var 

lämplig är det sedan möjligt att gå vidare i arbetet.  

 

När det är dags för teorin om platsmarknadsföring, som är det sista steget, ligger de 

tidigare stegen till hands. Utifrån dem är det nu möjligt att se hur platsen kan arbeta 

med att skapa ett varumärke likväl hur de kan göra detta. För att i slutändan kunna ge 

förslag på hur platsen ska kunna bli attraktiv är detta sista steg minst lika viktigt som 

de andra stegen. Utifrån platsmarknadsföring, platsvarumärke och hur detta 

genomförs ska det kunna framställas förslag på hur attraktivitet skapas. På detta sätt 

bygger alltså de olika teoretiska teman på varandra där det är viktigt att alla stegen 

utförs noggrant för att inte något ska bli lidande. Genom att de bygger på varandra 

och tillsammans skapar en helhet ska de tillsammans leda fram till förslag gällande 

hur platsen kan arbeta för att bli attraktiv. För att lyckas med detta krävs ett noggrant 

teoretiskt arbete och att stegen utförs korrekt.  
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3.0 Metod  

I nedanstående kapitel presenteras de metodval som gjorts. Kapitlet inleds med ett 

vetenskapligt förhållningssätt, val av forskningsansats och design och fortsätter 

sedan med den informationinsamling som valts att göra. Kapitlet avslutas sedan med 

etiska ställningstaganden samt kritik mot den metod som valts.  

 

3.1 Vetenskapligt förhållningsätt 

I denna studie används ett epistemologiskt synsätt. Detta beskriver Bryman och Bell 

(2005) som läran om kunskap. Synsättet beskrivs på ett djupare sätt enligt författarna  

som vad som är eller vad som kan anses vara acceptabel kunskap.  Epistemologi går 

att se ur två olika perspektiv; positivism och hermeneutik. Det positivistiska synsättet 

handlar om att förklara hur människan beter sig likväl som det handlar om att 

använda en objektiv forskningsdesign. Till skillnad från positivismen handlar 

hermeneutik istället om, enligt Bryman och Bell (2005) och Patel och Davidson 

(2011), att tolka människans handlingar och skapa en förståelse kring varför denne 

beter sig som den gör.  

 

Då denna studie har till syfte att skapa en djupare förståelse om Tingsryds 

centrumhandel har fokus lagts på en epistemologisk ansats med hermeneutisk 

inriktning. Enligt Patel och Davidson (2011) är det vanligt förekommande att det 

hermeneutiska synsättet ligger till grund för kvalitativa studier där det finns ett mål 

som handlar om att skapa en förståelse och insikt om ett specifikt fenomen. Wallén 

(1996) bygger vidare på resonemanget och menar att ett hermeneutiskt synsätt är att 

föredra när ett fenomen ska tolkas och forskarna vill förstå varför något exempelvis 

sker eller varför människan agerar som den gör. Bryman och Bell (2005) tillägger att 

det hermeneutiska synsättet är att föredra då insikt ska skapas om ett fenomen, något 

som ska ske i denna studie.  

 

Eftersom vi vill skapa en förståelse och insikt kring Tingsryds centrumhandel som 

plats, hur den fungerar, vad som är problemet och hur den kan göras attraktiv likväl 

som vi vill skapa en djupare förståelse kring hur de befintliga problemen behandlas 

föredrar vi att använda denna typ av vetenskapligt förhållningssätt. Ytterligare vill vi 

skapa en djupare förståelse hur vi kan bidra till att människor som inte är bosatta i 
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staden kan attraheras av centrumhandeln i Tingsryd och således hur de kan finna den 

så pass attraktiv att de väljer att nyttja den. Patel och Davidson (2011) menar att 

hermeneutik är att föredra då synsättet används för att förstå människan och tolka det 

denne säger. Människan använder sitt språk för att kommunicera och därav är det av 

betydelse att tolka detta för att skapa en förståelse kring vad människan vill 

förmedla. Författarna menar dessutom att det är vanligt att intervjuer genomförs för 

att samla in information då en hermeneutisk utgångspunkt tas. Då vi använder oss av 

en hermeneutisk inriktning kommer vi att tolka de intervjuer som genomförs  i sin 

helhet för att sedan tolka dem del för del. Detta för att kunna utvinna så mycket 

analyserbar data som möjligt. Genom detta förhållningssätt ska sedan studien byggas 

och arbetas fram till sin helhet.  

 

3.2 Deduktiv ansats 

I denna studie har vi valt att använda en deduktiv ansats. Enligt Bryman och Bell 

(2005) innebär det den typ av relation som finns mellan teori och praktik. Eftersom 

vi har valt att använda en deduktiv ansats så tar vi utgångspunkt i teorin för att den 

sedan ska ligga till grund för våra slutsatser. En deduktiv ansats är ett 

tillvägagångssätt som kan beskrivas som, enligt Patel och Davidson (2011, sid. 23) 

“bevisandets väg”. Bryman och Bell (2005) menar att när en studie tar utgångspunkt 

i teori ska den ligga till grund för att härleda fram hypoteser, några som i sin tur 

måste kunna förnekas eller bekräftas. I arbetet med en deduktiv ansats menar 

författarna att det är av betydelse att förstå hur arbetet fungerar och ska gå till.  Det 

deduktiva tillvägagångssättet bör ses som något linjärt och logiskt där det dessutom 

är viktigt att forskarna genomför en operationalisering samt är det viktigt att 

forskningen genomförs på korrekt data. Enligt Bryman och Bell (2005) kan den 

deduktiva processen beskrivas enligt nedanstående figur: 
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Fig. 1.0. Den deduktiva processen (Bryman och Bell, 2005, sid. 23) 

Att vi använder oss av en deduktiv ansats har valts för att kunna börja i teorin för att 

sedan framställa studiens hypoteser. Vi har valt att djupdyka i teorin för att framställa 

och skapa en förståelse och kunskap om det teoretiska problemet först. Detta för att 

sedan komma fram till hypoteser. Utifrån den teori som samlats in och studiens 

problemställning har empiriskt material samlats in som sedan analyserats 

tillsammans med den insamlade teorin för att således kunna framställa studiens 

slutsatser. Det kan enligt Patel och Davidson (2011) vara fördelaktigt att använda ett 

deduktivt arbetssätt då den teoretiska referensramen först skrivs för att sedan kunna 

testas på det fall som studien kretsar kring. Att göra på detta sätt menar författarna är 

fördelaktigt då teori som redan existerar är med och avgör den typ av empirisk data 

som samlas in för studien och således den typ av data som sedan används för analys 

och slutsatser. Att vi började med att fördjupa oss i teorin gjorde att vi skapade 

förståelse om fenomenet kring out- och inshopping, positionering och 

platsmarknadsföring. Genom läsning av teori kunde den teoretiska referensramen 

skrivas fram. Efter detta genomfördes en operationalisering för att framställa de 

frågeställningar som ligger till grund för intervjuerna som genomförts. Genom 
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datainsamlingen möjliggjordes jämförelse mellan det empiriska och teoretiska 

materialet, något som låg till grund för studiens resultat.  

 

3.3 Kvalitativ ansats 

Olika metodval måste enligt Bryman och Bell (2005) göras under en studie för att 

föra studien framåt och kunna slutföra studien. Författarna menar att det är viktigt att 

vara noggrann med metodvalen likväl som det är viktigt att angripa de problem som 

uppstår under arbetets gång. Två vanliga ansatser som kan användas är enligt 

Bryman och Bell (2005) kvalitativ eller kvantitativ. Metoderna skiljer sig främst åt 

när det kommer till deras fokus. Den kvalitativa ansatsen lägger främst fokus på ord, 

dess betydelse och tolkningen av dem medan den kvantitativa ansatsen har mer fokus 

på mätbara och kvantifierbar data samtidigt som fokus, i större utsträckning, ligger 

på siffror och nummer.  

 

I denna studie har vi valt att använda en kvalitativ ansats. Enligt Bryman och Bell 

(2005) har den kvalitativa ansatsen sitt fokus på att beskriva, förstå och analysera hur 

och varför människan agerar som den gör. Wallén (1996) fortsätter resonemanget 

och menar att  kvalitativa studier är att föredra när exempelvis ett fenomen behöver 

beskrivas, tolkas och förstås i bredare utsträckning. Vi har valt att använda oss av en 

kvalitativ ansats då vi vill gå på djupet med det fenomen som studeras. 

Centrumhandeln i Tingsryd, dess attraktivitet och det problem som den besitter anses 

vara komplexa och vi anser därför att en mer djupgående undersökning och 

förståelse behövs. När vi genomför studien vill vi undersöka vad det är som är 

attraktivt med Tingsryds centrumhandel och vad platsens aktörer tycker. För studien 

är det viktigt att få så djup och bred information som möjligt där respondenterna 

verkligen ges möjlighet att tala utifrån deras egna synpunkter, erfarenheter och 

upplevelser. Vi lägger vikt och betydelse vid respondenternas ord och att få fram 

deras personliga åsikter och synpunkter och därför anser vi att det kvalitativa 

tillvägagångssättet är mer lämpat för oss i denna studie.  

 

3.4 Fallstudie 

Bryman och Bell (2005) menar att när en studie genomförs är det viktigt att 

forskarna har satt upp kriterier för hur de ska genomföra och lyckas med att samla in 
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den empiriska data som behövs. I denna studie har vi valt att använda oss av 

fallstudie som undersökningsdesign, något Bryman och Bell (2005) menar används 

då enbart ett fall studeras mer intensivt. Författarna beskriver att ett fall exempelvis 

kan vara en plats. Patel och Davidson (2011) menar vidare att fallstudier handlar om 

att samla in så mycket användbar information som möjligt om just det specifika 

fallet. För att lyckas med studien är det av avgörande karaktär att samla in 

information som tillsammans kan skapa en helhet om studieobjektet. Genom dessa 

förklaringar så förknippas oftast fallstudier med kvalitativa tillvägagångssätt. Det 

som är av betydelse, enligt Bryman och Bell (2005) då fallstudier genomförs, är att 

göra en avgränsning och få forskarna att förstå att det är just det specifika fall som 

studeras som är det som ska belysas. Om forskarna blandar in andra fall är det svårt 

att urskilja det specifika fallet något som gör att undersökningsdesignen blir 

svårmotiverad.  

 

I denna studie är det intressanta Tingsryds centrumhandel som plats. Mer djupgående 

är fallet hur platsen kan göras attraktiv för att attrahera människor som inte bor i 

staden. Vi har använt denna design då vi enbart ser till detta fall. Genom att samla in 

empiri från olika aktörer, är vårt mål att få fram empirisk data som kan ställas mot 

den teoretiska referensramen. Genom analys av data vill vi sedan nå resultat om hur 

platsen kan göras attraktiv och således hur människor utanför staden kan attraheras 

till den. Wallén (2006) anser att fallstudier är positiva att använda med anledning av 

att forskaren studerar en verklighet och således vad som händer i den.  

 

3.5 Datainsamling 

Nedan följer en beskrivning kring hur data samlats in till studien.  

 

3.5.1 Primär- och sekundärdata 

Det finns två olika typer av data som kan samlas in till en undersökning menar 

Dahmström (2005) och Krishnaswamy och Satyaprasad (2010). Den första är 

primärdata som samlas in för studiens syfte. Primärdata finns inte tillgänglig sedan 

tidigare utan den krävs att samlas in specifikt för en studie och dess syfte, något som 

exempelvis kan göras genom intervjuer. I denna studie använder vi främst primärdata 

som vi samlar in genom intervjuer som strukturerats och framställts utifrån studiens 
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syfte. Eftersom det tidigare, som vi vet om, inte genomförts liknande studier finns 

ingen specifik data att hämta utan vi behöver samla in den från början.  

 

Den andra typen av data, sekundärdata, är enligt Dahmström (2005) och 

Krishnaswamy och Satyaprasad (2010) data som har samlats in tidigare och som kan 

användas för undersökningen. Sekundärdata kan komma i form av exempelvis 

register eller officiella statistiker. Vanligt är att den används direkt i undersökningar 

men ibland kan det dock vara nödvändigt att bearbeta sekundärdata för att den ska 

passa för den specifika studien.  I studien används framförallt sekundärdata som 

hämtats från Tingsryd kommun som behandlar kommunen, dess historik, fakta samt 

grundläggande information om handeln.  

 

Något som kan vara viktigt att ha kännedom om då primärdata samlas in är att den 

blir specificerad för undersökningen. Även om det kan vara fördelaktigt menar 

Dahmström (2005) att det ändå finns vissa negativa inslag som att exempelvis 

insamlingen ofta tar längre tid likväl som att det brukar vara dyrare att utföra 

undersökningen. Dock, fortsätter Dahmström (2005) och Krishnaswamy och 

Satyaprasad (2010), att primärdata är fördelaktigt då den bidrar till en större kontroll 

över det insamlade materialet genom att insamlingsmetoden utformas och 

konstrueras själv. För att se till sekundärdata är fördelarna främst att den brukar vara 

lätt att få tag i samt att det blir en lägre kostnad vid insamlingen. Nackdelen kan vara 

att det inte är säkert att materialet är uppdaterat likväl som att den inte behöver vara 

utformad för den undersökning som utförs. För att se till de positiva inslagen med att 

vi valt att främst använda primärdata är att vi själva kan konstruera och bestämma 

vilken typ av insamlingsmetod som ska användas. Ytterligare positivt är att samla in 

data som kan användas och som framförallt är anpassad efter studiens syfte. Därav, 

även om insamlingen kan bli mer omfattande, anser vi det vara värdefullt att främst 

använda primärdata. Sekundärdata ger denna studie en bredd likväl som den kan 

spara oss tid då den redan samlats in.  

 

3.5.2 Källkritik 

När en studie genomförs menar Thurén (2013) att det är viktigt att vara kritisk till de 

källor som används. Författaren menar att ju mer kritiskt källorna granskas, desto 
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bättre, mer tillförlitlig och trovärdig kan studien bli. För att kritiskt granska källorna 

kan fyra olika faktorer användas; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.   

 

När Thurén (2013) diskuterar äkthet menas det att källan bör granskas likväl som den 

kritiskt bör kontrolleras ifall den verkligen är det som den utger sig för att vara. Inom 

diskussionen kring tidssambandet menas att ju längre tid det är sen källan skrevs 

desto större anledning finns det till att tvivla på den. Den oberoende delen handlar 

om att den källa som används exempelvis inte får vara en kopia eller förfalskning av 

någon annan typ av skriftlig källa. Avslutningsvis menar författaren att tendensfrihet 

handlar om att källan inte ska kunna misstänkas för att ge en falsk eller förvrängd 

bild. Rent generellt, menar Thurén (2013), att när en studie använder sig av olika 

källor gäller det att ha ett kritiskt förhållningssätt för att kunna granska och 

kontrollera dem. Det gäller att källorna som används bidrar till studien på ett positivt 

och korrekt sätt.  

 

När vi valt källor har vi försökt använda oss av ett kritiskt gransknings- och 

förhållningssätt. När det kommer till de skrivna källorna har vi främst hittat dem via 

databas OneSearch. Databasen används genom Linnéuniversitetets elektroniska 

sökvägar för böcker och vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna som 

använts i studien har varit peer reviewed.  

 

Studiens teoretiska referensram bygger på tre övergripande teman. Inom out- och 

inshopping används Chiquan och Yong Jian (2009), Velayudhan (2014), Miller och 

Kean (1997), Coskun (1998), Van Leeuwen och Rietveld (2011) samt Paddison och 

Calderwood (2007). Vid val av källor har vi dels sett till vilket årtal de är skrivna. Vi 

har försökt hålla oss till källor som inte är äldre än tio år gamla, dock har vi använt 

oss av de som är äldre än så. Exempel på dessa är Miller och Kean (1997) samt 

Coskun (1998). Dessa har valts då vi ansett att de dels fortfarande är aktuella och att 

de kan bidra till studien likväl som vi har ansett att författarna är kunniga inom det 

område vi befinner oss i och att de således är användbara för studien. Genom att 

komplettera med källor från senare decennier anser vi att vi fångat upp det som skett 

genom utveckling och således fått ett bredare perspektiv på fenomenet. Bara för att 

de använda källorna är av äldre karaktär behöver de inte uteslutas. Dock är det viktigt 
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att belysa att de källor som varit av äldre karaktär och som vi inte ansett kunna bidra 

till studien valts bort.  

 

Inom temat positionering har McKechnie, Grant och Katsioloudes (2008), Kotler, 

Haider och Rein (1993), Urde och Koch (2014)  samt Pike (2008) använts. Även i 

detta fall har en äldre källa använts som sedan kompletterats upp med modernare. 

Källorna har, anser vi, tillsammans byggt en helhet kring fenomenet positonering 

utifrån den aspekt som är intressant för studien. Det kan anses vara tunnt att enbart 

använda fyra källor till ett tema. För att försvara detta kan vi anse att källorna 

tillsammans behandlar det som vi anser vara nödvändigt likväl som författarna är 

kunniga inom ämnet. Vi anser att källorna tillsammans skapar en bredd för temat. 

 

I det tredje och sista temat används Glińska och Florek (2013), Von Friedrichs 

Grängsjö (2001), Kotler och Armstrong (2012), Moilanen och Rainisto (2009), 

Grönroos (2008), Mossberg och Sundström (2011), Ek och Hultman (2007), 

Kapferer (2012), Anholt (2010) samt Hospers (2010). Nästan alla dessa källor är 

skrivna under 2010-talet, något som gör att dels källorna representerar det senaste 

inom temat men likväl kan de senaste tankesätten reflekteras i teorin. Von Friedrichs 

Grängsjö (2001) må vara lite äldre, dock är författaren aktuell och kunnig inom 

ämnet och anses för denna studie vara betydelsefull att ha med i teorin. Ytterligare 

har vi studerat källornas äkthet likväl som vi kontrollerat om de är lämpliga att 

använda i studien. Dessutom har det varit av betydelse att källorna inte varit några 

kopior likväl som att författarna och förlag kan kopplas samman med de ämnen som 

vi studerar och således vara trovärdiga för vår studie. Vi har även läst in oss på 

källorna när vi hittat dem för att kunna säkerställa att de behandlar, för oss, rätt saker 

och att de är lämpliga för studien. De källor som inte uppfyllt våra krav har valts bort 

för att sedan välja andra, mer lämpade källor.  

  

3.5.3 Urval 

För att samla in empiriskt material menar Creswell och Plano Clark (2011) att det 

finns en mängd olika faktorer som beslut måste tas om. Exempelvis behöver 

forskarna besluta om vart studien ska genomföras, hur data ska samlas in, vilka och 

hur många som ska delta i studien likväl som det måste bestämmas hur 
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respondenterna ska väljas. Det är viktigt att vara noggrann med urvalet då studien 

kan bli felaktig om det inte görs korrekt. Vi har valt att genomföra datainsamlingen i 

Tingsryd, hos respondenterna. Insamlingen har skett genom intervjuer under 

ordinarie arbetstider, detta för att respondenterna ska känna sig bekväma likväl för att 

vi inte ska belasta dem ytterligare.  

 

När det kommer till själva urvalet menar Creswell och Plano Clark (2011) att ett 

möjligt tillvägagångssätt är att basera urvalet på studiens syfte. Det är betydelsefullt 

att välja ut respondenter utefter i vilken utsträckning de kan anses kunna lämna 

värdefull information, i vilken utsträckning respondenterna själva upplevt fenomenet 

samt i vilken utsträckning de har kännedom om de begrepp som studien kretsar 

kring. Eftersom vi vill skapa en djupare och bredare förståelse om platsen har vi valt 

att samla in information från personer som har kännedom om fenomenet och som 

dessutom kan anses kunna lämna värdefull information. Att rent praktiskt välja ut 

respondenterna har sedan skett i samråd med Tingsryds centrumhandelsförening.  

 

Creswell och Plano Clark (2011) bygger vidare på resonemanget kring urval och 

menar att en typ av strategi som kan tillämpas när en kvalitativ studie genomförs är 

maximal variation. Detta innebär att respondenter väljs ut baserat på om de kan ge 

olika skildringar av fenomenet. För att bestämma vad som menas med variation anser 

författarna att ett lämpligt kriterie exempelvis är ålder, kön, utbildningsnivå eller 

yrke. Idén med denna typ av strategi är att respondenterna väljs ut för att de är olika 

varandra och för att de ska kunna skildra olika perspektiv och synvinklar på 

fenomenet. 

 

Vidare, när det handlar om urvalet, diskuterar Creswell och Plano Clark (2011) 

betydelsen av antalet respondenter som deltar i studien. Författarna menar att det 

nödvändigtvis inte behöver delta en större mängd respondenter utan vikten läggs 

snarare vid att välja ut ett mindre antal respondenter som kan ge värdefull 

information. Att använda denna typ av urval i en kvalitativ studie kan vara 

fördelaktigt då den kvalitativa studien handlar om att skapa en djupare förståelse om 

ett fenomen istället för att generalisera de svar som ges.  
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För att få en skildring av det fenomen som studeras har vi valt att använda maximal 

variation som urvalsstrategi. Då vi vill ha en variation av skildringar av fenomenet 

har vi valt att använda oss av typ av aktör som första kriterie för urvalet. På platsen 

finns det olika aktörer såsom kommunen, näringslivet, privatpersoner och 

föreningslivet. Vi har valt att intervjua respondenter från tre av dessa grupper, 

nämligen kommunen, näringslivet samt Tingsryd centrumhandelsförening. Genom 

dessa anser vi att variation kan uppnås. Utifrån urvalet har vi sedan valt ut själva 

respondenterna inom varje kategori. Kriteriet för urvalet har där varit att välja de 

personer som kan anses kunna lämna mest värdefull information för studien. 

 

Från kommunen har vi valt att intervju kommunens utvecklingschef som arbetar med 

just utveckling av Tingsryd och således även utveckling av Tingsryd centrumhandel. 

Utvecklingschefen har verkat i Tingsryd under en längre tid och har således 

erfarenhet av kommunen och dess handel. Från näringslivet har vi valt att intervju 

fyra stycken butiks- och caféägare samt ägaren till den största turistanläggningen 

som finns i kommunen. Alla dessa har bedrivit sina verksamheter under en lång tid i 

Tingsryd och således varit med i diskussionen kring utveckling av Tingsryds 

centrumhandel, hur den kan göras attraktiv likväl som de är medvetna om hur 

handeln fungerar. Vi har dessutom valt att intervjua VDn till Börjes i Tingsryd. Detta 

har valts då Börjes är lokomotivföretag i kommunen och själva attraherar många 

besökare. Vi vill ha en förståelse om hur de ser på fenomenet. Ytterligare har vi valt 

att intervjua den person som är anställd inom Tingsryds centrumhandelförening och 

som således aktivt arbetar med gemensamma frågor för att utveckla Tingsryds 

centrumhandel. Tillsammans ska respondenterna kunna skildra fenomenet på olika 

sätt och ligga till grund för att skapa en bredare och djupare uppfattning om det 

fenomen som studeras.  

 

3.5.4 Semistrukturerad intervju 

Kylén (2004) menar att intervjuer används för att samla in information från en eller 

flera personer. De kan utföras antingen i grupp eller enskilt. Hur lång tid en intervju 

varar varierar beroende på hur öppna frågorna är som ställs men det beror även på 

hur mycket information som intervjun har som ändamål att samla in. Dock menar 

både Kylén (2004) och Lantz (2013) att forskarna måste se till att respondenterna är 
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tillräckligt motiverade för att delta i intervjun för att kunna ge kvalitativa svar. 

Ytterligare viktigt i processen kring att samla in information via intervjuer är enligt 

Lantz (2013) att kritiskt granska datainsamlingen. Granskningen kan exempelvis 

göras genom att kontrollera om intervjuledaren ställt korrekta frågor, om resultatet av 

intervjun speglar det som verkligen sagts likväl som att granska om intervjuledaren 

uppfattat respondenterna korrekt. 

 

En struktur som är användbar då intervjuer ska planeras och genomföras är enligt 

Alvesson (2011) och Kylén (2004) den semistrukturerade intervjun, en struktur vi 

valt att ha på de intervjuer vi genomfört. Med struktur menas huvudsakligen den 

detaljeringsgrad som finns på de förbestämda frågorna. Enligt Alvesson (2011) och 

Kylén (2004) har den semistrukturerade intervjun ett visst antal förbestämda 

frågeställningar eller teman som intervjun ska kretsa kring. Dock är denna typ av 

intervjustruktur friare och det tillåts att ställas följdfrågor eller frågor som inte finns 

med i intervjuguiden. För att lyckas med intervjuerna är det dessutom viktigt att 

intervjuledaren är förberedd på att intervjun kan ta oväntade vändningar.  

 

Om intervjuer ska generera den information som krävs menar Häger (2007) att 

förarbete och planering krävs. Ytterligare är det viktigt att intervjuledaren är påläst 

likväl som denne ska ställa korrekta frågor. När öppna frågor används krävs det 

oftast att respondenten ger mer ingående svar och således öppnar upp sig. Andra 

faktorer att ta hänsyn till, enligt Greenbaum (1998), är att dokumentera 

informationsinsamlingen korrekt och noggrant.  

 

Enligt Kylvén (2004) är ett tillvägagångssätt för att säkerställa att deltagarna förstår 

vad intervjun handlar om att använda sig av en intervjuguide. Detta är något som 

underlättar speciellt i intervjuer med öppna frågor. Intervjuguiden bör innehålla de 

olika områden som intervjun ska behandla. Det är viktigt att intervjuguiden 

presenteras för respondenterna innan själva intervjun äger rum. Guiden är även till 

för att säkerställa att en struktur hålls och att alla områden behandlas. Något som kan 

vara fördelaktigt är att låta guiden ligga kvar på bordet för att fungera som ett stöd 

för intervjun. Ytterligare ska guiden inte innehålla fler än 6 punkter och det är av vikt 

att detaljfrågor inte redogörs, detta för att undvika att deltagaren blir styrd i sina svar.  
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Då semistrukturerade intervjuer genomförs i denna studie har ett antal 

frågeställningar tagits fram för att ligga till grund för intervjuerna. Dock ges 

utrymme för följdfrågor eller andra frågor beroende på vilken riktning intervjuerna 

tar. För att förbereda oss på intervjuerna har vi skapat oss en förståelse av fenomenet 

genom att arbeta med studien. Dessutom har vi förberett respondenterna på 

intervjuerna genom att presentera dess upplägg, vad som kommer att ske samt att i 

god tid boka in intervjuerna.  

 

3.5.5 Operationalisering  

För att påvisa hur våra intervjufrågor framställts har en operationalisering 

genomförts. Operationaliseringen finns i sin helhet i bilaga 1 “Operationalisering”. 

Operationaliseringen har även genomförts för att minimera risken att frågorna 

speglat författarnas egna åsikter och värderingar. I bilaga 2 ”Intervjufrågor” finns 

intervjufrågorna redovisade i sin helhet. 

 

3.5.6 Inspelningar och anteckningar  

För att kunna arbeta med insamlad data är det enligt Krishnaswamy och Satyaprasad 

(2010) och Patel och Davidson (2011) nödvändigt att föra anteckningar men även att 

spela in det som sägs under intervjuerna, detta för att inte glömma bort något men 

även för att kunna gå tillbaka till det insamlade materialet. När elektroniska 

inspelningshjälpmedel används är det av betydelse att de inte stör, avbryter eller 

påverkar själva intervjuerna. Inspelningarna säkerställer även, enligt Krishnaswamy 

och Satyaprasad (2010), att svar inte blir sammanfattade för att sedan misstolkas. 

 

I denna studie har vi valt att en av författarna leder intervjuerna medan den andra för 

anteckningar. För att ytterligare stärka insamlingen spelas intervjuerna in. För att inte 

skapa oro bland respondenterna har vi bett om deras godkännande för att spela in. 

Patel och Davidsson (2011) belyser vikten av att få ett godkännande av respondenten 

om att spela in intervjun då vissa respondenter känner sig osäkra vid inspelning, 

något som i sin tur kan leda till missvisande svar. Likväl kan det vara svårt att få 

fullständiga svar om frågor ställs kring ett känsligt ämne. Genom att både spela in 
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och föra anteckningar anser vi att insamlingen kan stärkas och således minimera 

möjligheterna till att missa något eller misstolka det som sägs.  

 

Efter att vi genomfört intervjuerna har vi transkriberat dem. Med detta menas att vi 

skrivit ned intervjuerna och således översatt det talade språket till ett skriftligt. Alla 

intervjuer har transkriberats och det är utifrån dessa som data hämtats. 

Transkriberingarna har studiens bägge författare gjort. Framförallt har det inspelade 

materialet använts till transkriberingarna men anteckningarna har använts för att 

säkerställa att vi uppfattat respondenterna korrekt.  

 

3.6 Kvalitetsmått 

När en studie genomförs är det av betydelse, enligt Bryman och Bell (2005), att 

påvisa att forskningen håller en god kvalitet. Enligt författarna används trovärdighet 

och äkthet som kvalitetsmått inom den kvalitativa forskningen för att bedöma och 

värdera forskningen. Trovärdighet handlar om fyra olika delkriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och styrka samt bekräftelse. 

 

Tillförlitlighet handlar om hur tillförlitligt det som forskaren beskriver egentligen är. 

För att en studie ska kunna ses som tillförlitlig är det dels av betydelse att forskaren 

följt de regler som finns men även att resultaten delges till respondenterna, detta för 

att de ska ges möjlighet att bekräfta det som beskrivits. För att vi ska kunna påvisa 

kvalitet och således styrka kvalitetsmåttet har vi dels följt de regler som vi satt upp 

genom metodvalen och tillvägagångssätten. Dessutom har vi haft en kontinuerlig 

kommunikation med respondenterna och delgett dem vad studien handlar om och 

vilka resultat som framställts. En annan aspekt är att vi, efter att vi samlat in, 

behandlat och analyserat data, fått den bekräftad av respondenterna. Detta anser vi 

ökar tillförlitligheten då respondenterna kan bekräfta den data som använts i studien 

och som således ligger till grund för studiens fortskridande. 

 

När det kommer till överförbarhet handlar det om, enligt Bryman och Bell (2005, 

sid. 33) “ hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö”. Pålitlighet handlar 

i sin tur om att forskaren ska delge alla de faser som genomgåtts för att således låta 

andra granska dessa. Det handlar om att redogöra alla genomförda steg för att kunna 
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skapa en pålitlighet till studien. För att bemöta dessa kvalitetsmått har vi varit öppna 

om alla de faser vi genomfört precis som att vi även redogjort för respondenterna och 

intressenterna vad som gjorts och hur det gjorts.   

 

Styrka och bekräftelse handlar enligt Bryman och Bell (2005, sid. 33) om att 

“...forskaren, utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning, försöker säkerställa att han eller hon agerat i god tro”. Inom 

detta delkriterie handlar det om att forskningen som genomförts inte ska präglas av 

forskarna själva likväl som att ingen annan ska sätta prägel på studien. Utöver 

ovanstående kriterier menar Bryman och Bell (2005) att det är viktigt att se till 

äktheten, detta för att vi som författare inte ska prägla studien med egna åsikter eller 

tankar. Detta är något vi kontinuerligt arbetat med för att inte göra utan istället låtit 

studien gå sin gång och således låta studien prägla arbetssättet och den data som 

samlats in.  

 

Även inom kvalitetsmåttet äkthet menar Bryman och Bell (2005) att det finns olika 

delkriterier att arbeta mot för att nå kvalitet. Delkriterierna är enligt Bryman och Bell 

(2005, sid. 311): 

 

“Rättvis bild: Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och 

uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats? 

 

Ontologisk autencitet: Hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att 

komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och av den sociala miljö 

som de lever i? 

 

Pedagogisk autencitet: Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre 

bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting? 

 

Katalytisk autencitet: Har undersökningen gjort att de som medverkat i den kan 

förändra sin situation? 
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Taktisk autencitet: Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter 

att vidta de åtgärder som krävs?” 

 

För att se till ovanstående kvalitetsmått anser vi att en rättvis bild skapats. Vi har 

speglat vad respondenterna sagt och samtidigt inte blandat in personliga åsikter eller 

värderingar. Genom väldokumenterade informationinsamlingar har vi kunnat spegla 

respondenterna och deras åsikter på ett korrekt sätt. Vi har dessutom som avsikt att 

bidra till en attraktivare plats likväl som vi hoppas studien ska ge en bättre insikt i det 

fenomen som finns. Ytterligare anser och tror vi att studien ska kunna ligga till grund 

för att en bättre verklighet kan skapas likväl som att studien ska kunna bidra till att 

centrumhandeln ska kunna förändras i positiv bemärkelse.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Bryman och Bell (2005) anser att en rad ställningstaganden bör göras över olika 

etiska frågor. Patel och Davidson (2011) menar samtidigt att en studie ska vara 

trovärdig och genomförd på korrekt sätt. Enligt Bryman och Bell (2005) är exempel 

på etiska ställningstaganden anonymiteten av respondenter, platser och företag. Det 

är vanligt förekommande att dessa får ett påhittat namn, något som görs för att 

skydda deras anonymitet. Patel och Davidson (2011) bygger vidare på resonemanget 

och menar att forskarna måste ta hänsyn till respondenterna och dess vilja. Dels är 

det viktigt att låta respondenterna vara anonyma, om de vill vara det. Detta är viktigt 

för dels själva studien men även för respondenternas egna skull. Vi har i denna studie 

valt att låta respondenterna själva bestämma om de vill vara anonyma eller inte. Då 

vi inte ställt några direkt känsliga frågor anser vi att det inte nödvändigtvis behövt 

finnas en anonymitet. Då respondenterna ansett att de inte behövt vara anonyma har 

vi valt att nämna alla vid namn.  

 

Ytterligare menar Bryman och Bell (2005) att etiska överväganden handlar om att 

respondenterna ska delges varför studien genomförs, hur den kommer att gå till och 

vad dess resultat kommer användas till. Ytterligare handlar de etiska övervägandena 

om att informera respondenterna om att de deltar i studien av sin egen vilja och att de 

kan avböja att delta ifall de känner för det. Vi har informerat respondenterna om 

varför studien genomförs, vad den ämnar att resultera i och vad vi kommer använda 
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resultatet till. Denna information gavs då intervjuerna bokades in men även innan de 

ägde rum. Det är viktigt för oss att respondenterna känner sig bekväma, vet varför de 

deltar samt att de har kännedom om hur och vad resultatet ska användas till.  

 

3.8 Metodkritik 

Det finns olika aspekter i studien det går ha kritiska förhållningssätt till. Vi har 

använt oss av en kvalitativ ansats, något som kan vara negativt. Då vi har studerat ett 

fenomen där det krävts att vi skapat oss en djupare förståelse samtidigt som vi 

verkligen måste förstå hur fenomenet och dess problematik fungerar har vi ansett att 

det varit rätt val att använda en kvalitativ metod. Det hade inte, med studiens syfte, 

varit lika tillfredsställande att genomföra en kvantitativ metod. Vikten och betydelsen 

finns inte i att tolka kvanitativa data utan studien har en kvalitativ inriktning.  

 

Ytterligare aspekt det kan riktas kritik mot är vårt urval. Vi har valt att använda en 

maximal variation för att få bredd i informationsinsamlingen likväl som vi velat få 

fenomenet speglat ur olika synvinklar. Dock har vi inte gjort någon 

informationinsamling från enskilda individer såsom besökare. Vi har försökt skapa 

en bild som speglar aktörernas situation. Istället för att lägga fokus på själva kunden 

eller besökaren har vi velat gå på djupet kring vad aktörerna tycker och tänker, då det 

är deras verklighet och situation som vi har velat vara med och förändra. Det kan 

naturligtvis finnas en kritik i att vi valt bort detta och att vi således inte fått deras 

synvinkel på fenomenet men vi anser att de andra aktörerna skapat den bild och gett 

den information som vi ansett vara lämplig för att genomföra och låta studien 

fortskrida. Besökarna och kunderna kan vara aktuella att bearbeta i nästa steg, efter 

denna studie.   

 

Vi har även lagt fokus på att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Vi anser att 

det har varit den mest lämpade insamlingsmetoden, men det går alltid att reflektera 

ifall andra metoder kunnat vara bättre lämpade. Framförallt kan ett kritiskt 

förhållningssätt finnas till vår insamlingsmetodik när det kommer till att exempelvis, 

se hur eller om forskarna påverkat informationsinsamlingen. Vi har försökt vara så 

neutrala som möjligt och inte heller försökt att påverka respondenterna. Genom hela 
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studien har vi ständigt försökt att minimera risken för att spegla våra egna åsikter 

eller värderingar. 

 

Ytterligare aspekt, att vara kritisk mot, är de källor som använts i studien. Det är av 

betydelse att få ett djup och samtidigt en bredd i den teoretiska referensramen, något 

som är viktigt för att kunna bygga upp den teoretiska relevansen. Det kan säkerligen 

anses att vi både använt för få källor likväl som de kan anses vara föråldrade.  Vi 

anser dock att de källor som använts bidrar till att styrka varandra men även att de 

bidrar till att skapa en bredd i den teoretiska referensramen. Författarna är kunniga 

inom de områden som studien behandlar och de bidrar till att komplettera varandra.   
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4.0 Empiri 

I nedanstående kapitel presenteras studiens empiri. Empirin är hämtad från den 

totala mängd information som samlats in från studiens respondenter och kapitlet är 

strukturerat utefter de tre övergripande kategorierna out- och inshopping, 

positionering och platsmarknadsföring.  

 

4.1 Out- och inshopping 

Enligt Ingvarsson (2015) är upplevelsen att de närliggande städerna inte direkt skapar 

någon konkurrens utan att den främsta konkurrensen kommer från och uppstår i 

Tingsryd. Konkurrensen upplevs som ett fenomen som sätter press på de aktörer som 

finns och det ställs ständiga krav på att särskilja sig och vara annorlunda gentemot 

sina konkurrenter. Rungegård (2015) menar att det finns konkurrens och att den är 

bra. Trots att det idag finns ett bra utbud av varor i Tingsryd är konkurrensen tuff 

från exempelvis Växjö, Olofström, Ronneby och Karlshamn dock menar Rungegård 

att Börjes i sig är en etablerad butik och att de själva attraherar folk från andra städer. 

 

Precis som Rungegård anser både Bengtsson (2015) och Herlin (2015) att 

konkurrensen känns av från de närliggande städerna såsom Växjö, Karlshamn och 

Kosta. Även Pettersson (2015) anser att Växjö är Tingsryds främsta konkurrent. 

Många vill åka dit och handla för att det finns ett större utbud, något som påverkar 

Tingsryd negativt och generellt medför att butikerna i Tingsryd tappar i omsättning. 

Även om Tingsryd är en stark plats och turismen är en hjälpande hand handlar det 

om att vara attraktiv för att få folk att stanna kvar och handla istället för att åka iväg. 

Palmér (2015) menar att den personliga uppfattningen är att kommunens invånare 

har som ambition att handla i allra största möjliga mån i de butiker som finns. Det 

finns ett brett utbud när det handlar om varor men samtidigt finns det en begränsning 

i exempelvis utbudet av olika varumärken.  

Även om konkurrensen är hård lyfter Palmér fram en positiv bild av att Börjes, för 

första gången i Tingsryds historia, börjat med söndagsöppet. Detta är något som kan 

utnyttjas av hela staden. Dels ses det positivt om övriga delar av handeln följer 

Börjes men likväl menar Palmér att det kan vara av betydelse att skapa 
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helhetserbjudanden som kompletterar handeln som exempelvis badupplevelser på 

badhuset eller erbjudanden på hudvårdssalongerna. 

Enligt Colleen (2015) finns idag ett bra samarbete mellan de turistanläggningar som 

finns både i kommunen och närliggande städer och regioner. Alla arbetar generellt 

för att attrahera fler turister till Småland och Colleen menar att alla 

turistanläggningar kan ses som kollegor där det inte direkt finns någon konkurrens. 

Dessutom framhävs betydelsen av att alla anläggningar arbetar för att höja sin egen 

standard. Ju bättre anläggningarna är, ju attraktivare blir dem och desto fler vill nyttja 

dem för utflykter och semester. 

Ytterligare betydande aspekt i handeln och dess utveckling är vilka som faktiskt 

handlar i Tingsryd. Enligt respondenterna finns det en generell uppfattning om att det 

är svårare att attrahera människor under 35 år och då framförallt ungdomarna. I 

samband med detta upplevs det att denna målgrupp i större utsträckning nyttjar de 

närliggande städerna och dess handel, något Pettersson exempelvis menar kan bero 

på ett bredare utbud likväl som det är en ”grej” att åka till Växjö. I diskussionen 

kring att attrahera ungdomar menar både Bengtsson och Herlin att det går att önska 

mer av de skolor som finns i kommunen. Det upplevs som att ungdomarna inte vet 

om vilka butiker och vilket utbud som finns i staden. Dessutom finns en generell 

uppfattning om att äldre människor i större utsträckning nyttjar den befintliga 

handeln. Många butiker har funnits i decennier, något som medfört ett gott rykte och 

således många återkommande kunder. 

Enligt Rungegård vill alla ha in barnfamiljerna i sina butiker då de konsumerar bra. 

Dock finns det mycket kvar att önska för att nå denna kundgrupp och Rungegård 

menar att alla aktörer tillsammans måste arbeta för att göra Tingsryd tillräckligt 

attraktivt för att attrahera denna målgrupp till staden. Dessa tankar går parallellt med 

den uppfattning Ingvarsson har gällande att framförallt söndagarna används som en 

dag där utflykter görs. Det upplevs som att familjerna åker iväg hela dagen till Växjö 

och att de inte bara shoppar utan att de även besöker restauranger och uträttar andra 

ärenden. Vidare, när det handlar om de som nyttjar handeln, anser Palmér och 

Colleen att det kommer mycket turister till Tingsryd och att de oftast nyttjar den 

lokala handeln. 
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När det handlar om Tingsryd och dess handel är det av betydelse att det finns 

mötesplatser folk kan träffas på. Enligt respondenterna är den generella 

uppfattningen att det finns organiserade mötesplatser såsom caféer och restauranger 

likväl som Kulturverkstaden, AMB och Musikskolan finns för ungdomarna. Men det 

finns mer att önska av mötesplatserna med mer spontan karaktär. Rungegård, Herlin 

och Bengtsson menar att det är viktigt med mötesplatser där alla typer av människor 

kan träffas likväl som de ska vara tillgängliga både med bil och till fots, något som 

de idag anser saknas. Ingvarsson anser även att torget är den främsta mötesplatsen av 

spontan karaktär men att det går att önska mer av både dess utformning och 

placering. Bengtsson och Herlin anser att torget som idag finns är för litet och för 

dåligt utformat. Det går inte använda torget som en evenemangsplats likväl som det 

är svårt att se helheten. 

Enligt Palmér satsade Tingsryds kommun för ett par år sedan på torget genom att 

göra gångområde, plantera träd och skapa fler parkeringsplatser. Satsningen blev 

lyckad men det är inte säkert om stadens handlare delar den åsikten. Palmér menar 

att torget är viktigt och att det är synd att det inte ligger någon spektakulär byggnad 

på övre delen av torget likväl som det är synd att torget inte utnyttjas till fullo. 

Colleen anser att det av betydelse kan vara, när det handlar om torget, att göra det 

trevligare och mer gemytligt och möjligtvis öka dess yta genom att exempelvis 

strukturera om de byggnader och faciliteter som är belägna där. Enligt Pettersson har 

Tingsryds centrumhandelförening fört diskussioner med Tingsryds kommun om att 

de vill förändra torget och exempelvis ha en stationär scen för mer kontinuerliga 

musikframträdanden likväl som en förändring bland de befintliga byggnaderna skulle 

vara av intresse för att göra torget mer öppet och större. 

4.2 Positionering 

Nedan följer den insamlade empirin kring positionering av Tingsryd och dess 

handel.  

 

4.2.1 Styrkor respektive svagheter 

Att Tingsryd som stad och dess centrumhandel besitter olika styrkor är 

respondenterna överrens om, likväl som de anser att staden och dess handel även 

besitter svagheter. Ingvarsson anser att styrkor finns som att det lilla och unika 
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framhävs likväl som staden är gemytlig och har en mer lantlig känsla. Dessutom 

menar Ingvarsson att många inom handeln har sitt fokus på att vara servicevänliga 

och ständigt ha en bra kontakt med sina kunder och ge bra service, något Rungegård 

håller med om. Rungegård anser även att en styrka är lättillgängligheten. Bengtsson 

och Herlin tillägger att styrkor finns i de evenemang som årligen genomförs och att 

butikerna är unika. Palmér framhäver styrkan i bredden av butikerna. Ett annat tänk 

som Colleen beskriver är att kommunen och framförallt handeln har betydande nytta 

och hjälp av Börjes då de fungerar som lokomotivföretag för staden. Ytterligare 

beskriver både Pettersson och Colleen närheten till andra städer som en styrka. Detta 

menar Colleen framförallt är en styrka då turister men även den egna befolkningen 

gör och alltid kommer göra utflykter, då är det attraktivt att kunna erbjuda 

utflyktsmål i närheten.    

 

Enligt Rungegård, Bengtsson och Herlin är en svaghet bristen på parkeringsplatser 

och torget likväl som att tillgängligheten för biltrafik bör bli bättre. De som besöker 

centrum vill gärna parkera direkt utanför butikerna, något det inte alltid går att göra 

idag. Ett förslag Palmér lyfter fram är att samordna presentkorten och således ge 

möjligheten att kunna erbjuda ett presentkort som gäller i alla butiker i hela 

Tingsryd, kunden kan dock handla det på alla ställen. Ytterligare svaghet är att det är 

alldeles för lugnt på söndagarna. Även under sommaren är allt stängt och då är det 

inte attraktivt för invånarna men framförallt inte för besökarna och turisterna. 

Colleen beskriver dock också vissa svagheter såsom svårigheten att få lönsamhet i 

verksamheterna, något som gjort att butiker fått stänga. Dessutom finns det en 

svaghet i att Tingsryd kommun upplevs som svåra att ha att göra med. Lokala 

handlare har velat satsa på sina verksamheter genom exempelvis utbyggnader men 

genom långa handläggningstider och segdragna processer har projekten inte kunnat 

genomföras. 

4.2.2 Målgrupper 

Det är av betydelse att veta vilka som ska nås genom olika aktiviteter och budskap. 

Enligt Ingvarsson finns ett tillräckligt utbud i staden för att attrahera alla typer av 

människor och således anses det att ingen behöver åka till en närliggande stad för att 

genomföra sin handel. Dessutom attraherar olika delar av Tingsryd olika målgrupper. 

Enligt Ingvarsson finns olika dragplåster som exempelvis Börjes men även Carlqvist 
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bil och Hammarplast. Rungegård lägger vikt vid att betona att centrumhandeln är 

viktig och att det är betydelsefullt att den finns kvar. En betydande del för 

verksamheterna som finns är alla de turister som kommer till Tingsryd anser 

Rungegård, Bengtsson och Herlin. Turismen är viktig då den dels bidrar till att det 

kommer folk till kommunen men likväl för att turisterna medför ökad handel och 

ruljans i handeln och staden i allmänhet. 

 

Från Tingsryds kommun håll anser Palmér att det finns en viktig betydelse i turismen 

och alla de besökare som kommer till Tingsryd. Dessutom läggs betydelsen på de 

evenemang som genomförs i Tingsryd. Exempelvis lockar Tingsryd marknad över 30 

000 människor, något som är oerhört mycket. Dock ökar inte handlarnas omsättning i 

paritet med evenemanget, något som beror på att handlarna exempelvis inte flyttar ut 

på marknaden eller anpassar sitt sortiment och utbud till evenemanget, något som 

kan vara synd för handlarna. 

Förutom att turismen är viktig anser Colleen att det är viktigt att attrahera nya 

invånare till kommunen. Det har skett en rejäl förlust i befolkningen och det är 

viktigt, inte bara för handeln, att kommunen ökar sitt invånarantal, något Colleen 

anser kan ge ”ringar på vattnet” i positiv bemärkelse. 

4.2.3 Symboler för Tingsryd och centrumhandeln 

Respondenterna är alla överens om att Tingsryd centrumhandel inte har eller 

använder sig av någon specifik slogan för att kommunicera handeln. Däremot finns 

gemensamma skyltar och fasadflaggor som används. Pettersson menar att det är 

viktigt att kommunicera centrumhandeln och vad den speglar för något. Det är 

dessutom viktigt att invånarna och folk utanför staden har en positiv bild av 

Tingsryd. 

 

Enligt Ingvarsson symboliseras Tingsryds centrumhandel av det personliga 

bemötandet och servicen som ges till kunderna. Alla är medvetna om att det är 

kunderna som butikerna lever på och därav är servicen ovärderlig. Rungegård 

fortsätter och menar att centrumhandeln även symboliseras av att befolkningen inte 

behöver åka iväg för att handla utan de kan både äta och dricka vad de vill i staden 

precis som det är tryggt och nära i centrum, något som är viktigt att kunden ska 
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uppleva när denne är i Tingsryd. Utöver detta anser Bengtsson och Herlin att 

Tingsryd dels symboliseras av närheten till skogen och sjöarna men även att staden 

och centrumhandeln symboliseras av det lantliga och ”bonniga”, något som verkar 

vara uppskattat av besökarna. Colleen fyller på med att den gemytliga känslan 

symboliserar Tingsryd likväl som tillgängligheten och att man lätt når butikerna. 

Pettersson tycker läget är en symbol för Tingsryd. Naturen och sjön upplevs som bra 

symboler likväl som Börjes utgör en sådan. 

4.3 Platsmarknadsföring 

Tingsryd marknadsförs av olika aktörer både när det gäller att attrahera befintliga 

invånare men även för att attrahera besökare, turister, företag och potentiella 

invånare. När det kommer till att marknadsföra handeln är respondenterna generellt 

överens om att varje enskild aktör marknadsför sig själv, men det finns även tillfällen 

då handeln marknadsförs som en gemensam enhet. Enligt Ingvarsson och Rungegård 

marknadsförs Tingsryds centrumhandel som en grupp vid större tillfällen som 

exempel våryran och höstmarknaden. 

 

Beroende på vilken aktör det är sker marknadsföring i olika utsträckning enligt 

Rungegård. Börjes, som är den stora aktören, har en mer omfattande marknadsföring, 

något som gör att de även bidrar till att marknadsföra hela handeln. Dock menar 

Rungegård att den gemensamma marknadsföringen skulle kunna bli bättre likväl som 

styrkorna med Tingsryds handel skulle kunna framhävas på ett bättre sätt. Colleen är 

inne på samma spår och menar att marknadsföring av handeln som en enhet borde 

ske i både större och bredare utsträckning. Alla aktörer har nytta av varandra och det 

vore bra enligt Colleen om aktörerna kunde samverka mer med varandra i 

marknadsföringen. Colleen ser fördelar i att hitta kombinationer bland företagen och 

sedan marknadsföra detta som exempelvis shopping och boende. Dessutom anser 

Colleen det vara positivt att Börjes blivit mer engagerade i det gemensamma arbetet. 

Börjes har enligt Rungegård en filosofi om att försöka gynna hela handeln genom 

exempelvis deras marknadsföring och olika evenemang. 

 

När gemensam marknadsföring sker menar Bengtsson och Herlin att den främst sker 

genom Nya Allehandan och Smålandsposten. Pettersson menar dock att Tingsryds 

centrumhandelförening nyligen även börjat använda Facebook som 
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marknadsföringskanal. Vid gemensam marknadsföring är det viktigt att sprida 

budskap och Rungegård anser att de budskap som sprids om handeln är att Tingsryd 

är duktiga, att det finns ett bra utbud till bra priser likväl som servicen är väldigt god. 

Bengtsson och Herlin fyller på och menar att de budskap som sprids är att det ska 

vara skönt och trevligt att komma hit precis som att folket ska känna närheten till 

staden och centrumhandeln. De bägge menar att många blir förvånande över det 

positiva bemötandet som ges. Rent praktiskt vid marknadsföringen menar Pettersson 

att föreningen försöker sprida föreningens färger samtidigt som de försöker visa på 

en helhet. Dessutom försöker föreningen trycka på den goda servicen som ges i 

Tingsryd, dock kan detta bli bättre. Colleen menar att Börjes arbetar mycket mot det 

äldre och lantliga stuket, likväl som han tror att andra aktörer gör likadant. Enligt 

Colleen är det bra att hitta en nisch som passar för Tingsryd och som är gångbar där. 

Det handlar om att särskilja sig från andra platser och städer.    

 

När det kommer till Tingsryds kommun menar Palmér att kommunen marknadsför 

både staden och dess innehåll på olika sätt. Vilka kommunen vill nå ut till beror på 

vad de vill kommunicera, men bland annat vänds marknadsföringen till turister, 

besökare, invånare och företag. Kommunen har haft planer på att göra en förbättrad 

broschyr där handeln är mer involverad, dock har det inte blivit av. 

 

4.3.1 Tingsryd som plats 

Att som plats vara attraktiv är viktigt men likväl är det viktigt hur platsen uppfattas 

och hur den vill uppfattas. Enligt Ingvarsson borde centrumhandeln uppfattas som 

trevlig och enkel med fördelar som att det är nära till allt. Palmér menar att 

kommunen ser värde i att Tingsryd uppfattas som en plats som passar alla kulturer 

och att alla kan samverka med varandra. Pettersson går vidare i resonemanget och 

menar att Tingsryd och dess handel bör uppfattas som tuff i en liten förpackning och 

att Tingsryd är en storstad fast inte riktigt så stort. 

 

På frågan hur de tror att Tingsryd uppfattas idag säger Ingvarsson att hon tror att 

Tingsryd upplevs positivt men att det skulle behövas en utveckling av staden. 

Exempelvis skulle det behövas mer parkeringsplatser likväl som centrum skulle 

behöva mer grönt precis som centrum behöver bli mer barnvänligt. Rungegård 



 

 

 

36 

 

fortsätter och menar att han tror att uppfattningen om Tingsryd är bra och att det 

finns en upplevelse om att staden är attraktiv. Rungegård delar med sig av sina tankar 

kring vad som kan förbättras. Exempelvis framhävs att exempelvis Turismcentret 

kan ha bättre öppettider precis som öppettiderna generellt kan bli bättre. Dessutom 

anser Rungegård att ju fler butiker det finns, ju mer utbud som erbjuds, desto bättre 

blir det för alla. Dessutom anser Rungegård, Bengtsson och Herlin att det skulle 

behövas ett mer attraktivt torg likväl som det behövs bra mötesplatser. 

 

Palmér tror att det generellt finns en positiv bild av Tingsryd som handelsort. Det 

kommer folk från andra städer för att handla i de butiker som finns här, något Palmér 

anser beror på den goda service och hjälp som fås här. Tyvärr menar Colleen att det 

skrivs mycket negativt om Tingsryd och dess utbud. Däremot menar han att han 

dagligen träffar både invånare och turister som är positiva till platsen och som tycker 

Tingsryd är en unik plats. 

 

4.3.2 Samarbete mellan näringsliv, kommun och invånare 

Ingvarsson menar att det finns en vilja från kommunen att värna om handeln och 

således hjälpa till med utveckling och expansion. Dock kan det många gånger vara 

svårt och vid upprepade tillfällen känns det som att näringslivsavdelningen på 

kommunen har större fokus på industrin och således glömmer av handeln. Till detta 

menar Ingvarsson att det samtidigt finns en vilja från kommunens invånare och ett 

engagemang att utveckla och värna om handeln. Under senare tid har det börjat 

märkas av att invånarna i större utsträckning handlar lokalt istället för att åka iväg 

och gör sina inköp. Det känns enligt Ingvarsson som att både kommunen och 

invånarna fått upp ögonen för handeln genom de senaste årens nedläggningar och 

negativa utvecklingstrender. 

 

Rungegård anser att kommunen till viss del samarbetar med handeln. Dels stödjer 

kommunen den rent ekonomiskt men dock menar Rungegård att det i många fall kan 

vara komplicerat att samarbeta med kommunen och att det ibland känns som de 

arbetar mot dem. Ofta tar beslut lång tid och det är generellt sett väldigt långa 

handläggningstider. Rungegård lägger vikt vid att kommunen borde arbeta för 

företagarna och inte mot dem. 
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Bengtsson och Herlin menar att det funnits samarbete med kommunen men att det 

idag fungerar både bra och dåligt. Parterna närvarar på en del möten men både 

Bengtsson och Herlin menar att det går att önska mer i samarbetet. Det upplevs 

ibland jobbigt att arbeta med dem likväl som det känns som att handlarna får dra i 

kommunen. Dessutom finns en avsaknad av en person på kommunen som har 

ansvaret och som främst arbetar med och mot handeln. De bägge lyfter också fram 

att de gärna ser ett mer utvecklat samarbete mellan alla aktörer i Tingsryd, både när 

det gäller industrin, kommunen, handeln och invånarna. Det är viktigt att framhäva 

att vi alla arbetar tillsammans och att ju bättre vi gör det, desto fler ”ringar på 

vattnet” kan det bli. 

 

Palmér framhäver att kommunen ser positivt på ett allt ökande samarbete mellan 

aktörerna i handeln likväl som hon framhäver att kommunen inte fungerar som en 

finansiär till enskilda företag. Framförallt ser Palmér mycket positivt på ett allt 

ökande och förbättrat samarbete mellan Börjes och de mindre aktörerna. För tillfället 

arbetar Tingsryds kommun med ett stort projekt som handlar om att se vart de kan 

spara pengar och således har de inga pengar för tillfället till några aktiviteter eller 

möjliga satsningar. Det är enligt Palmér bra att aktörerna inom handeln samarbetar 

och sätter Tingsryd på kartan, däremot kan inte kommunen vara med på det. 

Dessutom upplever Palmér dagens situation som att aktörerna till betydande del 

samarbetar för att de måste och inte för att de vill. Även om aktörerna kommit 

varandra närmre kan det bli ännu bättre. 

 

Palmér berättar även att kommunen tycker det är viktigt att bjuda in alla aktörer till 

diskussion och ge möjligheter till att låta alla göra sina röster hörda. Enligt Palmér 

bjuds företagarna in till olika forum att säga vad de tycker och tänker, något 

kommunen tycker är mycket positivt. I många fall vill kommunen inte ha reda på 

vilka fel de gör utan istället hur de kan ”tänka utanför boxen” och göra saker bättre. 

Enligt Palmér kan företagarna göra sina röster hörda, bara de vill, det är dock inte 

alltid de vill det. Dessutom menar Palmér att det säkerligen finns en stark vilja att 

samarbeta men att det sätts stopp för detta genom att många företag är av mindre 
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karaktär och att det således varken finns tid eller ork till att finna nya samarbeten 

eller möjligheter. 

 

Colleen anser att samarbete mellan parterna sker till viss del. Genom de större 

evenemangen samarbetar näringslivet med varandra likväl som invånarna och 

kommunen är involverade. Samtidigt som kommunen för tillfället är med och stöttar 

evenemangen finns en oro, då kommunen nu sparar pengar, att bidragen ska 

försvinna, något som kan leda till att evenemangen försvinner. Colleen menar 

dessutom att mycket hänger på kommunen. Det har tidigare varit mycket 

industritänk, något som dock har blivit bättre. Colleen menar också att han upplever 

att kommunen inte riktigt förstått vilken potential besöksnäringen och tjänsteföretag 

besitter och att det är där arbetstillfällena kommer finnas i framtiden. Kommunen har 

börjat förstå situationen men det går att önska mer utav det. 

 

Pettersson menar att det idag finns ett visst samarbete mellan Tingsryds olika aktörer. 

Ur centrumhandelsföreningens ögon skulle de gärna se ett förbättrat samarbete och 

framförallt bättre engagemang från industrin där de är mer delaktiga och involverade 

i staden och dess handel. När det kommer till kommunen menar Pettersson att det 

finns en näringslivsutvecklare som är bra och det känns dessutom som att han står på 

handlarnas sida. Dock känns det för övrigt som att handlarna får arbeta mot 

kommunen och att det många gånger kan både vara svårt och jobbigt att arbeta med 

kommunen. 

 

En annan fråga som är av betydelse enligt respondenterna är frågan kring 

grundläggande utbud av tjänster och service. Ingvarsson upplever att det finns bra 

med service och tjänster för både besökare, turister och invånare. Samtidigt menar 

Palmér, när det kommer till handeln och dess utbud, att det finns ett bra utbud. Dock 

finns en svår fråga att hantera när det kommer till Börjes och de mindre aktörerna. 

Det har det, enligt Palmér, skett så att när butiker lagts ner har Börjes tagit in deras 

sortiment. Detta har gjort att antalet butiker minskat men utbudet blivit kvar. Det är 

en viktig diskussion att ta enligt Palmér att se till både det stora varuhuset men även 

de små aktörerna. 
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När det handlar om det grundläggande utbudet av service och tjänster menar Palmér 

att det säkerligen kan bli bättre. Dessutom anses det finnas brister i både skyltning 

som det finns brister i faciliteter såsom offentliga toaletter. Colleen upplever att det 

finns ett bra utbud för att vara en så liten ort. Dock lyfter Colleen betydelsen av 

bostäder. Det finns för lite bostäder i centrala Tingsryd, något som gör att det råder 

lång väntetid. Dessutom menar han att det byggs alldeles för lite, något kommunen 

borde arbeta med mer. 
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5.0 Analys 

I nedanstående kapitel finns studiens analys. Kapitlet ämnar att analysera den 

insamlade empirin och teorin. Analysen är strukturerad på samma sätt som teori- 

och empirikapitlet. 

5.1 Outshopping och inshopping 

Likt det fenomen som Miller och Kean (1997), Coskun (1998), Chiquan och Yong 

Jian (2009), Van Leeuwen och Rietveld (2011) och Velaudhan (2014) pratar om har 

även Tingsryd centrumhandel problem med att invånarna väljer att utföra sin handel 

på andra platser istället för i den egna staden. Trots att det finns ett brett utbud av 

varor åker invånarna till de närliggande städerna, något som sker för att det anses 

finnas ett större utbud. Det är dessutom smidigt och enkelt att ta sig till och från de 

närliggande städerna genom etablerade kommunikationer. Något som invånarna dock 

inte tänkt på är att i ju större utsträckning de sviker den lokala handeln, desto mer 

drabbas den. Det har behövt gå så långt att flera butiker lagt ner innan invånarna fått 

upp ögonen för det aktuella problemet, det vill säga att handeln minskar. Detta har 

naturligtvis påverkat och lett till att invånarna blivit tvungna att öka sitt engagemang 

för den lokala handeln. På lång sikt kan det inte vara möjligt att det krävs stora 

förändringar för att få till en förändring. Detta är något som visar på att något inte 

stämmer på platsen. Denna negativa trend liknar den som Van Leeuwen och Rietveld 

(2011) samt Velaudhan (2014) menar är en följd av outshopping, ett problem som 

platsen måste arbeta med för att lösa. 

Om Tingsryd ska vara attraktivt i fortsättningen är det inte möjligt att 

centrumhandeln fortsätter att utvecklas i en negativ trend då det knappast är någon 

som vill besöka en plats som är oattraktiv enligt Velayudhan (2014). Att handeln 

läggs ned är i sig något som leder till följdeffekter såsom färre arbetstillfällen, 

mindre investeringar och nysatsningar. Detta måste platsen förstå då det inte bara 

påverkar själva aktörerna utan hela platsen. Det kan från många håll ses som ett 

faktum att Tingsryd har svårt att konkurrera med de större städerna då de har en mer 

etablerad handel och bredare utbud. Miller och Kean (1997) likväl som Moilanen och 

Rainisto (2009) menar att platsen måste se till sin helhet och vad egentligen det är 

som gör att platsen är attraktiv. Dessutom menar författarna att platsen måste förstå 
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de positiva konsekvenser som den kan få om trenden förändras. Detta kan resultera i 

att platsen genererar fler arbetstillfällen, något som i sin tur leder till större 

attraktivitet. 

Det finns idag ett flöde av turister och besökare till Tingsryd och alla kan de ses som 

potentiella kunder. Det finns även en tydlig trend som visar att de årliga, stora 

evenemangen och sommarsäsongen är det som attraherar människorna till platsen. 

Den generella uppfattningen, bland aktörerna, varför människor väljer att komma till 

platsen är att den särskiljer sig från andra platser, genom den “lantliga och bonniga” 

känslan, något som dessutom är en av platsens kanske främsa styrkor. Dessa är dock 

inget som de arbetar med att visa, utan aktörerna tror att det är så, något som är synd 

då det hade kunnat användas på ett bättre sätt för att utveckla och öka 

besöksnäringen. Dessutom kan det vara farligt att anta att läget är som det är. Skulle 

det kunna uttalas på ett bättre sätt kanske än mer turister och besökare skulle kunna 

attraheras och på så sätt ge en positiv utveckling till handeln. Men framförallt skulle 

ett mer långsiktigt arbete kunna påbörjas. Dessutom besitter aktörerna ett problem då 

de vet att de är bra på personlig service men de vågar inte marknadsföra detta, något 

som gör att deras verkliga styrka inte framhävs. 

En annan faktor som aktörerna har en generell uppfattning om men faktiskt inte vet 

är vilka som egentligen nyttjar handeln. Det anses vara de som är över 35 år som är 

de mest frekventa kunderna likväl som uppfattningen är att den yngre målgruppen är 

svår att attrahera. Anledning till detta är enligt Miller och Kean (1997) och 

Velayudhan (2014) att shoppingen uppfattas som mer attraktiv i städerna för de som 

är under 35 år samt att de oftast är ute efter lågpriskjedjorna som finns där. En annan 

problematik som blivit uppenbar är att det inte förmedlas till ungdomarna i Tingsryd 

om vilket utbud som finns. Om aktörerna i ett tidigt skede förmedlar vad de erbjuder 

kan de kanske, i större utsträckning, få ungdomarna till att handla. I detta skede 

kommer då problematiken in att många aktörer är av mindre karaktär och inte varken 

har ork eller resurser att göra ytterligare arbete än att bedriva sin butik, något som 

ställer till problem då utvecklingsarbete åsidosätts. 

Något annat som är intressant är att det finns en skillnad mellan de som Miller och 

Kean (1997), Chiquan och Yong Jian (2009) och Velayudhan (2014) anser brukar 
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vara den generella kunden gentemot den som faktiskt är kund i Tingsryd. Vanligtvis 

väljer de som främst är lokalt engagerade och småbarnsföräldrar att nyttja den lokala 

handeln. I Tingsryd framställs en annan bild där alla butiker vill ha in barnfamiljerna 

i sina butiker men att de inte lyckas med detta. Varför de inte gör det går att fråga 

sig, men behovet finns där, något som dock ännu inte är mättat. Det finns ingen 

universallösning enligt författarna kring hur fenomenet ska lösas, det handlar istället 

om att förstå helheten och faktiskt uppfylla de behov som småbarnsföräldrarna 

verkligen är ute efter. 

Utöver själva handeln menar  Paddison och Calderwood (2007) att det måste finnas 

mötesplatser där folk ges möjlighet att socialisera sig med varandra då den sociala 

aspekten är väldigt betydelsefull. I Tingsryd saknas spontana mötesplatser likväl som 

det saknas lekplatser för barnfamiljer. För att nyttja en sådan behöver barnfamiljen 

lämna stadskärnan. Att vara attraktiv och få folk till att välja platsen handlar 

egentligen inte bara om att rätt butiker finns. Människan måste trivas och gör den 

inte det är det svårt att skapa en attraktiv plats. Mötesplatserna är dock något som 

diskuterats mycket i kommunen där det även finns en tudelad åsikt. Kommunen 

anser att de lagt ner pengar och förbättrat mötesplatserna samtidigt som aktörerna 

anser att de skulle behöva förändras ytterligare.  En fråga som de inte är eniga i men 

som är väldigt viktig för platsen.  

5.2 Positionering 

För att vara en attraktiv plats menar Pike (2008), Mckechnie, Grant och Kutsioloudes 

(2008), Urde och Koch (2014) samt Ashworth och Kavaratzis (2009) att den måste 

känna sig själv och samtidigt veta vad som särskiljer den från andra platser. Även om 

detta verkar vara av central betydelse så vet inte Tingsryd centrumhandel det. Men 

däremot besitter de en styrka som är viktig, nämligen att både kommunen och dess 

lokala butiksägare och företagare värnar om platsen något som dock inte hjälper då 

arbetet ofta brister och det saknas en klarhet åt vilket håll platsen ska utvecklas åt, 

vilka styrkor som ska marknadsföras och hur platsen ska nischas. Enligt Pike (2008) 

är den farligaste positionen en plats kan hamna i just den som Tingsryd nu befinner 

sig i, nämligen att positionering saknas och att det är svårt att urskilja sig från andra 
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platser samtidigt som det är svårt för människor att veta vad platsen egentligen står 

för.  

Att platsen inte lyckats positionera sig är egentligen ganska konstigt. Om varje 

enskild aktör analyseras är de, på individuell nivå, relativt säkra på hur de själva 

positionerar sig, vilka styrkor de besitter och hur de särskiljer sig från sina 

konkurrenter. Problemet är dock när alla sammanstrålar och platsen ska positionera 

sig gemensamt. Problemet är då att många olika viljor slås samman och det finns 

ingen direkt lösning på hur de tillsammans ska arbeta. Dessutom saknar handeln både 

en gemensam slogan och symbol. Pike (2008) menar att det är viktigt att samla alla 

aktörer under samma paraply och på det sättet bygga upp en gemenskap som speglar 

och påvisar det som aktörerna tillsammans står för. Att skapa en gemensam identitet 

för platsen handlar dels om att ha en gemensam slogan och symbol. Om detta skulle 

finnas skulle troligtvis aktörerna i större utsträckning arbeta mot samma mål. 

Den negativa trend som råder bygger naturligtvis inte bara på att platsen har svårt att 

positionera sig men det kan dock vara en bakomliggande faktor. Enligt Kotler, 

Haider och Rein (1993), Mckechnie, Grant och Kutsioloudes (2008), Urde och Koch 

(2014), Ashworth och Kavaratzis (2009) samt Pike (1998) är det av betydelse att 

arbeta med platsens positionering för att kunna uppnå resultat. För att attrahera 

människor måste det påvisas varför den specifika platsen ska väljas och således vad 

som är bra med den. Detta vet egentligen aktörerna i Tingsryd, men de vågar inte 

skylta med det. Det går inte hålla tillbaka sina styrkor för att man är rädd att visa på 

dem, speciellt inte då det kan leda till utveckling i positiv bemärkelse.  

När det handlar om att identifiera platsen besitter de lokala aktörerna betydande 

kunskap. Tack vare att många aktörer varit med inom handeln i decennier finns 

kunskapen om vad platsen har för styrkor och fördelar. Dessa beskrivs, förutom 

naturen och det fantastiska läget, framförallt som den personliga service och hjälp 

som ges, lättillgängligheten och det unika samt som det “lantliga och bonniga” stuket 

som finns. Eftersom Pike (2008) menar att alla platser besitter styrkor och fördelar 

måste dessa framhävas och platsen måste trycka på det som gör dem bra. Författaren 

menar att när en människa tänker på en viss plats ska denna relatera till platsens 

styrkor och fördelar, det vill säga på det sätt som platsen vill positionera sig på. För 
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de som saknar kunskap om platsen, hur ska de kunna veta om alla de fördelar som 

aktörerna vet. Dessutom finns en viss problematik då arbete ska ske med att 

framhäva styrkorna med handeln. Många företag är små enmansföretag som lägger 

all sin tid på att driva och utveckla sina egna verksamheter. När det sedan är dags att 

lägga tid på att driva frågor om platsen i sig saknas energi och arbetet kan utebli. 

Detta är något som inte bidrar till att stärka platsens positionering utan snarare är 

något som försämrar möjligheterna till en starkare position. Ett arbete som innebär 

att stärka en hel plats kräver att aktörerna är med, frågan är om det är möjligt i detta 

fall.  

Även om platsen vill attrahera alla typer av människor menar Pike (2008), Kotler, 

Haider och Rein (1993) och Mckechnie, Grant och Kutsioloudes (2008) att det 

handlar om att välja sina målgrupper med omsorg. Samtidigt kan det vara 

problematiskt att välja ut specifika målgrupper då olika aktörer har olika målgrupper. 

För att kunna attrahera målgrupperna menar Pike (2008), Kotler, Haider och Rein 

(1993), Mckechnie, Grant och Kutsioloudes (2008) och Urde och Koch (2014) att en 

sammansatt grupp beståendes av kommun, företag och individer måste leda arbetet. I 

detta fall måste aktörerna kunna samspela och tillsammans hitta lösningar som är 

bästa möjliga för den totala mängden aktörer. Nyckeln för framgång i detta arbete 

ligger inte bara i att hitta fungerande samarbetsgrupper utan även att hitta de styrkor 

och fördelar som platsen verkligen besitter. Det handlar om att identifiera sig själv 

och sedan kommunicera ut detta på ett enhetligt och övertygande sätt. Även om 

Tingsryds handel vill uppnå resultat och det snabbt handlar det om att ha tålamod. 

Att positionera sig tar tid och det kan vara viktigt att inte alltid tänka på att arbetet 

ska generera resultat utan det väsentliga ligger på att platsen ökar i ”värde” och görs 

detta rätt kommer platsen förhoppningsvis kunna se resultat på lång sikt, det gäller 

dock att hålla ut. 

5.3 Platsmarknadsföring 

Även om en plats i sig kan vara attraktiv och locka till sig besökare så menar Kotler 

och Armstrong (2012) samt Glinska och Florek (2013) att det ändå krävs någon form 

av marknadsföring för att förstärka platsens situation och läge. Även om Tingsryd 

har stora aktörer som Börjes, Tingsryd kommun, Carlqvist bil och Hammarplast som 
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marknadsför sig själva relativt mycket, och således inofficiellt den övriga handeln, så 

menar Von Friedrichs Grängsjö (2001) att människor har olika beteenden och behov 

och att de behöver olika saker vid olika tillfällen, något som ställer krav på att platser 

är flexibla och kan erbjuda detta. Oftast behöver människor ett varierat utbud av 

produkter och tjänster för att uppfylla sina behov och det krävs då, för att en plats ska 

vara tillräckligt attraktiv, att de flesta av behoven kan uppfyllas där. Även om 

aktörerna inom Tingsryds centrumhandel har en marknadsföring som kan anses vara 

stark individuellt krävs det ändå att aktörerna går samman och skapar en gemensam 

marknadsföring för att lyfta fram platsen och hur människors behov kan bli 

tillfredsställda. Det är tillsammans aktörerna skapar attraktivitet och trots att det 

kanske inte upplevs idag så har alla aktörer generellt sett nytta av varandra. Hospers 

(2010) menar att det handlar om att hitta ett organiserat och gemensamt samarbete 

som kan löna sig på lång sikt, något som idag kanske inte fungerar inom Tingsryds 

centrumhandel i den utsträckning som kan vara önskvärd för att nå resultat. 

När det sedan kommer till marknadsföring av en plats menar Kapferer (2012), 

Grönroos (2008) och Moilanen och Rainisto (2009) att detta sker för att attrahera 

människor till själva platsen likväl som det görs för att lyfta fram de positiva sidor 

och fördelar som finns. Att gemensamt marknadsföra en plats handlar om att få 

människan att besöka platsen likväl som det handlar om, när väl denne kommit dit, 

att den trivs och att behoven kan tillfredsställas. För att kunna göra detta på allra 

bästa möjliga sätt menar Mossberg och Sundström (2011) att aktörerna måste förstå 

helheten, något som kan göras genom samarbete. Om aktörer såsom kommun, 

företagare och butiker samarbetar med varandra istället för mot varandra kan de 

tillsammans skapa en helhet men även en förståelse kring varandras för- och 

nackdelar. Idag har aktörerna börjat samarbeta mer, trots detta upplevs det svårt att 

samarbeta och att det ibland framförallt sker för att aktörerna måste och inte vill. 

Samtidigt finns en viss irritation både mot varandra och mot kommunen. Dels 

handlar irritationen bland aktörerna om att de tar från varandra när det handlar om 

kunder precis som det upplevs att kommunen inte är med och bidrar till utveckling 

av handeln utan att de istället snarare stjälper den. Förutsättningar för ett lyckat 

samarbete är att aktörerna framförallt håller sams. 
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Även om det sker i en begränsad volym så marknadsförs Tingsryd och dess 

centrumhandel som en plats och då framförallt genom lokaltidningar med avsikt att 

lyfta fram kommande, större evenemang. Det finns en medvetenhet inom 

centrumföreningen om att evenemangen lyfts fram för att attrahera folk, men det sker 

dock sällan någon marknadsföring som handlar om att förmedla vad faktiskt platsen 

är bra på eller vilka fördelar som finns. I kombination med marknadsföringen sker 

olika marknadsföringsinsatser när det kommer till aktörerna själva. Vissa försöker 

marknadsföra det “lantliga och bonniga” medan vissa marknadsför sig på ett mer 

modernt sätt. Mossberg och Sundström (2011), Moilanen och Rainisto (2009), 

Glinska och Florek (2013) och Ek och Hultman (2007) menar att 

platsmarknadsföring handlar om att förmedla ett gemensamt budskap och inte många 

olika. Likväl menar författarna att det inte går att vara generell i marknadsföringen 

av en plats, utan att det istället handlar om att vara konkret och verkligen lyfta fram 

det unika som finns och som gör att platsen särskiljer sig från andra. Kotler, Haider 

och Rein (1993) menar att det dessutom är viktigt att följa den utveckling som sker 

på de närliggande platserna. Även om det inte är aktuellt för Tingsryd att bli som 

sina närliggande städer kan det vara viktigt att se vad dem gör. Dessutom kan det 

finnas en poäng i att samla inspiration från dem. Ska Tingsryds centrumhandel 

särskilja sig handlar det om att våga visa vad de faktiskt är bra på men även att ett 

och samma budskap sprids. Det är svårt att få en uppfattning om en plats om alla 

marknadsför olika budskap och egenskaper, något som faktiskt sker idag.  

Även om Tingsryds centrumhandel och dess aktörer tror att det finns ett varumärke 

för centrumhandeln så gör det inte det. Kapferer (2012) anser att om en plats ska 

kunna bli attraktiv och finnas med i människans tankar handlar det om att bygga upp 

ett varumärke för platsen. Varumärket ska spegla det som platsen står för och det 

som gör att den urskiljer sig från andra platser. Eftersom aktörerna har olika 

uppfattningar och upplevelser av centrumhandeln finns det inget enhetligt synsätt av 

centrumhandeln, istället arbetar de på olika sätt samtidigt som 

centrumhandelföreningen försöker samordna det på ett enhetligt sätt. Kotler, Haider 

och Rein (1993) menar att det tar lång tid att skapa ett hållbart varumärke och det är 

inget som görs i en handvändning. Ytterligare menar författarna att om uppfattningen 

redan från början är negativ om platsen tar det ännu längre tid och är ännu svårare att 
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bygga upp ett hållbart och långsiktigt varumärke. I Tingsryds fall arbetar de ibland i 

motvind då de själva upplever att det finns en negativ uppfattning om platsen. 

Dessutom är det viktigt att alla aktörer arbetar mot samma mål. Kotler, Haider och 

Rein (1993) och Kapferer (2012) lägger betydelse på att det inte är någon idé att 

bygga upp ett varumärke om inte alla lever och arbetar utefter det. Det handlar om att 

alla aktörer måste arbeta och agera på samma sätt, utsända samma signaler och 

budskap något som idag inte sker.   

Men att planera och ha idéer om hur ett varumärke för en plats kan skapas menar 

Kotler, Haider och Rein (1993) kan vara lätt men det är dock desto svårare i 

verkligheten. Författarna menar att arbetet egentligen bygger på fyra kärnaktiviteter; 

designa rätt mix av allmänna service och tjänster, ha rätt incitament för att attrahera 

befintliga och potentiella besökare, förmedla platsens utbud och tjänster på ett 

effektivt och tillgängligt sätt samt marknadsföra platsens fördelar och styrkor så att 

de potentiella besökarna känner sig attraherade av platsen. Tingsryds centrumhandel 

kan bli en attraktiv plats men det är mycket arbete fram tills dess, det handlar bara 

om att påbörja det i rätt ände och framförallt innan det är för sent.  
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6.0 Slutsats 

Det är möjligt att göra en plats mer attraktiv däremot finns det inte någon generell 

lösning att tillämpa utan det handlar istället om att finna en unik lösning för varje 

plats. Outshopping är ett problem som drabbade platser måste få bukt med men för 

att bli attraktiv handlar det framförallt om att skapa förståelse om varför andra platser 

väljs men även att förstå varför den egna platsen väljs. Genom att först identifiera 

och skapa en förståelse om både vad som är positivt respektive negativt med en plats 

handlar det sedan om mer konkret arbete såsom positionering och 

platsmarknadsföring.  

För att en plats ska kunna attrahera människor handlar det om att positionera platsen, 

något som bygger på att platsen identifierar den eller de målgrupper som vill 

attraheras. Efter att detta gjorts behöver platsen identifiera vad som särskiljer den 

samt vilka styrkor och fördelar som finns, ett arbete som bör ske genom en 

arbetsgrupp beståendes av representanter från kommun, näringsliv, föreningar och 

privatpersoner. För att sedan detta arbete ska kunna användas behövs de olika 

delarna sättas samman till en gemensam identitet, något som handlar om att skapa en 

bild av platsen. Identiteten måste sedan alla aktörer ta till sig och arbeta efter för att 

platsen ska få en gemenskap och enhetlig identitet.  

Efter att ha positionerat själva platsen handlar det om att marknadsföra den. 

Marknadsföringen bör genomsyras av att lyfta fram och påvisa de styrkor och 

fördelar som identifierats och således varför platsen är attraktiv. Marknadsföringen 

bör vara kreativ, nytänkande och inriktad mot de målgrupper som platsen vill 

attrahera likväl som den bör vara anpassad efter den gemensamma identitet som 

skapats. Men samtidigt krävs det att platsen har sin egen inriktning på 

marknadsföringen och det är dessutom fördelaktigt om det tas fram en gemensam 

symbol och slogan.  

Ytterligare slutsats, för att göra en plats attraktiv, är att aktörerna på platsen bör 

samarbeta och nyttja varandras fördelar. Men för att lyckas med att samarbeta krävs 

det att aktörerna har en bra kommunikation med varandra och löser eventuella 

interna problem. Om inte samarbetet fungerar kommer det vara svårt att lyckas med 

att skapa en attraktivitet. Att genomföra arbetet med att skapa ett varumärke för en 
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plats och sedan marknadsföra det för att till slut kunna nå attraktivitet är ett 

långsiktigt arbete som kräver tålamod. Det är av betydelse att platsen är medveten 

om detta men framförallt att platsen vet hur de ska kunna visa den bild de skapat av 

sig själva.   

För att göra en plats attraktiv är alltså förslaget att först identifiera nuläget och 

situationen, sedan skapa en bild av platsen och vad den ska vara för att platsen 

slutligen ska framhäva sig själva och visa upp den bild som skapats av platsen.  
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7.0 Rekommendationer 

Utifrån de slutsatser som framkommit presenteras här rekommendationer för att 

kunna hjälpa platsen på sin väg för att bli attraktiva och för att kunna utveckla 

platsen i positiv bemärkelse. Av betydelse att ta hänsyn till är att 

rekommendationerna är generella och avsedda att lämnas till Tingsryds 

centrumhandelförening och således gälla för platsen i sig och inte någon specifik 

aktör.   

Vår första rekommendation är att Tingsryd handel bör skaffa sig en dokumenterad 

kunskap på vem som dels är den typiska kunden men även vem som är den typiska 

besökaren. För att göra detta rekommenderar vi att någon sakkunnig person eller 

företag anlitas. Rent generellt ser vi att denna kunskap kan skapas genom att 

dokumentera kunderna som handlar i butikerna och de som besöker platsen för att 

sedan säkerställa vilka de är genom exempelvis ålder, kön och boendeort. Ytterligare 

rekommendation är att undersöka och kartlägga vilka behov specifika kunder såsom 

barnfamiljer har. Detta är en viktig målgrupp att attrahera, något som inte görs idag.  

Utefter att det framkommit vem som faktiskt är kunden och besökaren 

rekommenderar vi Tingsryds centrumhandel bestämmer den eller de målgrupper som 

ska attraheras. Vi anser att platsen måste enas om de huvudsakliga målgrupperna då 

det kan vara svårt att nischa in sig på alla. Vi rekommenderar att de försöker 

attrahera köpstarka målgrupper som framförallt kan nyttja handeln såsom 

barnfamiljer men även målgrupper som redan idag är köpstarka kunder. 

Ytterligare rekommendation är att påbörja det långsiktiga arbetet med att skapa ett 

gemensamt varumärke och identitet för platsen. Vi tycker det är viktigt att de arbetar 

fram vilka budskap, bilder och ledord som ska användas. Att skapa ett varumärke är 

ett arbete som tar lång tid och det krävs att olika aktörer är inblandade i arbetet. Vi 

tycker även det är viktigt att aktörerna börjar inse värdet av att arbeta tillsammans 

och att det skapas en förståelse om de positiva konsekvenser som kan nås om platsen 

lyckas samarbeta. I arbetet med att ta fram ett varumärke är det viktigt att platsen 

lyckas med att fram sina specifika styrkor och fördelar,  vad som särskiljer platsen 

från andra och vad som gör den unik. Vi rekommenderar även att Tingsryds 

centrumhandel tar fram en gemensam slogan och symbol som kan användas för att 
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stärka den gemensamma imagen och identiteten. Denna slogan ska vara förknippad 

med det “lantliga och bonniga” som benämns som deras styrkor, likväl som den 

närhet och personliga service som existerar i Tingsryd centrumhandel. 

När det handlar om varumärket så är det just det som vi kan anse vara stommen i att 

lyckas med att göra platsen attraktiv för människor som inte bor i staden. Utifrån ett 

gemensamt varumärke kan platsen lyftas fram på ett enhetligt sätt genom olika 

kanaler. Dessutom kan platsens verkliga fördelar lyftas fram en gång för alla. I 

relation till att ta fram ett varumärke ligger det i att “tänka utanför boxen” och hitta 

nya sätt att sprida budskapet om Tingsryds centrumhandel. Det viktigaste steget i att 

ta fram ett varumärke, och således vår främsta rekommendation, är att se till att 

arbetet görs på ett enhetligt sätt och att alla aktörer följer den. Tingsryds handel och 

dess aktörer vet egentligen vad de står för och vilka styrkor som finns, det handlar 

dock om att våga visa detta och inte motsatsen att dölja det.  

Ytterligare rekommendation är att förbättra och bygga vidare på ett samarbete mellan 

föreningslivet, näringslivet och kommunen. Vi rekommenderar dels att hitta fler 

tillfällen att mötas på likväl som vi rekommenderar att det kan skapas en grupp med 

representanter från både näringslivet, offentliga sektorn och föreningslivet som har 

som mål att utveckla platsen. De olika samarbetsforumen ska kunna öppna upp till 

diskussion kring vad aktörerna behöver hjälp med, vad som förväntas av varandra 

likväl vad de kan hjälpa varandra med. Det är inte hållbart för någon att aktörerna 

irriterar sig på varandra, det är bättre att mötas upp för diskussion. Det kan dessutom 

vara viktigt att hitta nya sätt och forum att mötas på, exempelvis något där aktörerna 

kan vara anonyma.   

Den avslutande rekommendationen vi ger är att förbättra och utveckla de 

mötesplatser som idag både finns och saknas. Dels anser vi att det bör finnas bättre 

och fler mötesplatser där alla kan socialisera sig under kvällstid men likväl behövs en 

utveckling av de sociala och spontana mötesplatserna. Torget bör vara en mittpunkt i 

denna, något det inte idag är. Här behöver aktörerna se över torget och komma fram 

till hur det kan utvecklas. Exempelvis skulle möjligheter finnas att knyta an 

torghandel för att skapa en mötesplats likväl som torget bättre skulle kunna utnyttjas 

till att exempelvis bjuda på musikunderhållning från stadens lokala förmågor. 
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intervju 60 minuter. 
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9.0 Bilagor 

Bilaga 1: Operationalisering 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Out- och Inshopping: 

1. Hur upplever du konkurrensen från de närliggande städerna och hur påverkas 

Tingsryds centrumhandel av den? 

2. Vilka upplever du nyttjar handeln i Tingsryd? Känner du att någon viss målgrupp 

är svår att attrahera? 

3. Vilka sociala mötesplatser upplever du finns på platsen?  

Positionering: 

4. Vilka styrkor respektive svagheter anser du att platsen har?  

5. Vilken är den främsta målgruppen platsen bör rikta sig mot utav besökare, 

invånare, näringsliv och industri? 

6. Har centrumhandeln någon slogan? Isåfall, vilken?  

7. Vad anser du symboliserar platsen?  

Platsmarknadsföring: 

8. Marknadsförs centrumhandeln idag? Isåfall, hur?  

9.  I marknadsföringen, vilka budskap av platsen kommuniceras ut? 

10. Hur skulle du beskriva Tingsryd centrumhandel som plats?  

11. Hur vill du att Tingsryds centrumhandel ska uppfattas av människor utanför 

staden? 

12.  Hur tror du platsen idag upplevs av besökarna? 

      13. Vilka olika kanaler används för att kommunicera ut Tingsryds centrumhandel? 

      14.  I vilken utsträckning arbetar invånare/näringsliv/offentliga sektorn tillsammans 

för att utveckla och göra platsen mer attraktiv? 

    15. Hur upplever du det grundläggande utbudet av service och tjänster.Saknar du 

något? 


