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Sammanfattning 
 
Titel:  Lokalisering av detaljhandelsföretag i Ronneby och Bräkne-Hoby.  
                                       Mest betydelsefulla faktorer. 
 
Författare: Kerstin Olsson, Marta Pepek 
 
Handledare:  Anders Nilsson 
 
Institution: Institutionen för Ekonomi och Management 
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, FEC007 
 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att utreda vilka faktorer som var mest 
betydelsefulla vid lokalisering av detaljhandelsföretag i Ronneby och 
Bräkne-Hoby under åren 1998-2003. Vår avsikt var också att få fram 
hur värdet av de olika faktorerna påverkade företagens beslut vid 
lokalisering av nya detaljhandelsföretag, samt Ronneby Kommuns 
och AB Ronneby Industrifastigheters (ABRI: s) engagemang 
beträffande lokaliseringen av detaljhandelsföretagen. Vi ämnar även 
studera i vilken utsträckning dessa intressenter har möjligheter till att 
påverka detaljhandelsföretagens lokaliseringsbeslut. 

 
Metod: För att uppnå syftet med vår uppsats har vi använt oss av både 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Vi har samlat vår empiri med 
hjälp av en enkätundersökning och ett flertal intervjuer. Vi 
analyserade sedan det  insamlade materialet utifrån de teorier som vi 
funnit, vilka skall hjälpa oss att förstå det studerade området. 

 

Slutsats: Vi har funnit att beräknat kundunderlag, geografiskt läge, utbudet av 
kompletterande butiker i närheten, hyres-/lokalkostnader, 
konkurrenter, tillgängliga parkeringsplatser samt lokalerbjudande 
från fastighetsägare var de mest betydelsefulla faktorerna vid 
lokalisering av detaljhandelsföretagen i Ronneby och Bräkne-Hoby. 

 För detaljhandelsföretagen Dressmann, Karlsson, Matex var det 
främst de lämpliga butikslägena i centrum av Ronneby som 
påverkade besluten om lokalisering. För detaljhandelsföretaget 
Överskottsbolaget var det även läget, och i detta fallet var det 
placeringen av butikslokalen vid knytpunkten med stark trafikerade 
vägar, den mest betydelsefulla faktorn. 

 
 Ronneby Kommun samt ABRI spelade viktiga roller vid 

utvecklingen av Ronneby som handelsstad samt orten Bräkne-Hoby 
under perioden 1998-2003. Under åren 1998-2001 genomfördes ett 
”centrumprojekt” i syfte att uthyra tomma lokaler avsedda för 
detaljhandelsverksamhet. Beträffande framtida inriktning samarbetar 
näringslivsenheten i Ronneby Kommun med Ronneby Handels- och 
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 Intresseförening i syfte att skapa en tjänst som centrumledare, vilken 

skulle analysera handelsutbudet samt hitta eventuella områden som 
behöver förstärkas. 

 ABRI spelade en viktig roll vid lokaliseringen av 
detaljhandelsföretagen i det nya köpcentrumet Handelsbyn Futurum i 
Bräkne-Hoby. Som fastighetsägare anpassade ABRI de tidigare 
tomma industrifastigheterna till en lokal med möjligheter att bedriva 
detaljhandelsverksamhet i. ABRI fick även som uppgift att attrahera 
nya företag till att lokalisera sig i lokalen. 
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Abstract 

 
Title: Location of retail stores in Ronneby and Bräkne-Hoby.  
 Most significant factors. 
 
Authors: Kerstin Olsson, Marta Pepek 
 
Supervisors: Anders Nilsson 
 
Department: Department of Business Administration and Management 
 
Course: Bachelor thesis in Business Administration, FEC007 
 
Purpose: Purpose  with this thesis was to investigate which factors that were 

most significant for the location of retail stores in Ronneby and 
Bräkne-Hoby during 1998-2003.We wanted to investigate how the 
value of these factors affected the companies decision relocation, too 
and Ronneby Kommun, ABRI engagement regarding relocation of 
retail stores. 

  
Methods: For to realise the purpose with thesis we used the method of quality 

and quantity. We have gathered the empirical with help of opinion 
polls and interviews. We analysed the material gathered out of theory 

 which we found could be helpful to understand the study.   
 

Conclusions:     We founded that approximated customers basis, geographical 
location, stores which complement each other in the area, cost of rent, 
competitors, parking places, local offers from the house owners were 
the most significant factors with location of retail stores in Ronneby 
and Bräkne-Hoby. 

 For Dressmann, Karlsson, Matex was the appropriate store location 
the most significant factor and for Överskottsbolaget was that 
placement of story at highways turnoffs. 

  
 Ronneby Kommun and ABRI played important part with growth of 

Ronneby as a trade city and place Bräkne-Hoby during 1998-2003. 
During 1998-2001 realised Ronneby Kommun the centrumproject 
with the purpose to rent out empty storage area dedicate for retail 
stores. With regards to future decisions Ronneby Kommun will 
cooperate with Retail Business  Association to create a leader for 
trade in the town. 

 ABRI played the important part with location of new retail stores in 
shopping centre Handelsbyn Futurum in Bräkne-Hoby. ABRI who is 
the house owner adapted previously empty industrial warehouses to 
replace where companies can operate the retail stories. ABRI had also 
assigned mission to attract new retail stores to the area. 
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1 Inledning  
 
1.1  Bakgrund 
 

Under de senaste sex åren har lokalisering av nya detaljhandelsföretag skett i Ronneby, 

samtidigt som en del företag har avvecklats. Lindex, Dressmann, Matex, Vero Moda, B-

Young samt Överskottsbolaget är några av de detaljhandelsföretagen som har lokaliserat sig i 

Ronneby. I slutet av november 2003 öppnade lågprisvaruhuset Karlsson sitt sjätte varuhus 

och denna lokalisering kom att ske i det nya köpcentrumet i Bräkne-Hoby, som har fått 

namnet Handelsbyn Futurum. Dessutom har flera nya detaljhandelsföretag startats upp i 

samma byggnad som drivs i form av en galleria.1  

 

Vi upplever att en stor förändring har skett under de senaste sex åren och många av de tidigare 

tomma butikslokalerna är idag uthyrda till nya detaljhandelsföretag. Det har också skett 

anpassning av tidigare industrilokaler i Bräkne-Hoby, vilket har inneburit nya möjligheter för 

detaljhandelslokaliseringar. Efter kontakt med näringslivschefen Ronny Johannesson i 

Ronneby Kommun och ordföranden i Ronneby Handels- och Intresseförening Magnus 

Abrahamsson fick vi information om att det inte fanns någon tillgänglig statistik angående hur 

många detaljhandelsföretag som har lokaliserats i Ronneby. Vi bestämde oss därför att själva 

ta kontakt med de nya företagen för att få kunskap om när de startades. Dessa uppgifter har 

sedan korrigerats efter den information som vi har fått fram i den gjorda 

enkätundersökningen, vilket finns beskrivet i avsnittet 2.2.2 Primärdatainsamling.   

 

 

1 www.brakne-hoby.se 
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Fig.1: Antal detaljhandelsföretag som lokaliserade sig i Ronneby och Bräkne-Hoby under åren 1998-2003 enligt 
denna undersökning. 
 

Vi ansåg det extra tänkvärt att undersöka detaljhandelns lokalisering eftersom tendensen för 

att lokalisera detaljhandelsföretag i Ronneby och Bräkne-Hoby har blivit betydligt starkare, 

framför allt under år 2003 i jämförelse med tidigare år. Detta påstående framgår av 

ovanstående diagram.  Vi fann det mycket intressant att genomföra en undersökning om 

anledningarna till varför dessa lokaliseringar har skett? Vad tar företagen hänsyn till i sina 

lokaliseringsbeslut? Hur går det till? H. Ländell presenterar i boken ”Studier i 

företagslokalisering” att det finns ortsbetingade faktorer, dvs. specifika faktorer som kan 

hänföras till en viss plats2. Vi kommer därför att undersöka om det finns karakteristiska 

förhållanden som var avgörande för lokalisering av detaljhandelsföretagen i de områden vi 

har valt att studera.  

 

1.2 Problemdiskussion  
 
För att få generella kunskaper om lokaliseringsfaktorer för olika typer av verksamheter 

studerade vi litteratur inom företagsekonomi. Jan Olsson & Per-Hugo Skärvad, författare till 

boken ”Företagsekonomi 99” presenterar en uppdelning av företagsverksamhet i 

industriföretag, handelsföretag och serviceföretag. Dessa olika typer av företag har vanligtvis 

helt olika faktorer att ta hänsyn till, före en lokalisering på en viss ort. Vissa företag kan i 

2 Lindström, Christian, Lokaliseringsfaktorer i teori och praktik, sid. 7. 
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princip lokalisera sig var som helst, medan andra har mycket begränsade 

lokaliseringsmöjligheter.3 

 

Ett flertal studier visar att resultaten avseende lokalisering skiljer sig åt mellan olika typer av 

verksamhet, samt att det finns olika förklarningsfaktorer för att lokalisera sig inom en viss 

region. Enligt Sven-Olov Daunfeldt kan detta betyda att konklusionerna från tidigare studier 

kan ge en oriktig bild om vad som påverkar vid lokalisering av företag inom detaljhandeln.4 

 

Ett tillverkande industriföretag tar hänsyn till vilken tillgång det finns av t ex arbetskraft, 

råmaterial, lämpliga lokaler samt inte minst vilka förutsättningar det finns för att kunna nå 

presumtiva företagskunder på ett effektivt sätt. I det senare är det alltså mycket viktigt att 

lämpliga kommunikationer finns till och från företaget.5 

 

Handelsföretag har som regel ingen egen produktion och de kan delas in i grossistföretag och 

detaljistföretag. Grossistföretagen säljer till industrin och/eller detaljistföretag, medan 

detaljistföretagen säljer direkt till konsumenterna.6 En lokalisering av ett handelsföretag inom 

detaljhandeln kan kräva helt andra förutsättningar än industri- och serviceföretag.  

Leif Borin anger att lokalisering inom denna verksamhet kan indelas i olika skeden:7  

• sökande efter en lämplig butikslokal 

• undersökning av butikslokalen och omgivningarna 

• beräkning av förväntat resultat 

• värdering av förväntade resultatet – acceptabelt eller ej 

• beslut fattas, för eller emot lokalisering 

 

Enligt vår uppfattning finns det flera faser som saknas i ovanstående punktlista. Leif Borin tar 

inte hänsyn till val av land, region och ort, vilket vi bedömer som ett av de första besluten 

som företagen fattar före lokaliseringen. När ett företag bestämmer sig för en geografisk 

lokalisering, kan denna ske på olika nivåer. Först väljer företagen vilket land de skall 

lokalisera sig i, om detta inte är en självklarhet, sedan region och därefter bestämmer de sig 

3 Olsson, Jan  & Skärvad, Per-Hugo, Företagsekonomi 99, sid. 23, 31. 
4 Daunfeldt, Sven-Olov, Etablerandet av nya företag inom detaljhandeln - en  beskrivning av ett 
forskningsprojekt, sid. 4. 
5 Olsson, Jan & Skärvad, Per-Hugo, a a, sid. 31. 
6 Olsson, Jan & Skärvad, Per-Hugo, a a, sid. 23. 
7 Borin, Leif, Lokaliseringsbeslut inom detaljhandel, sid. 1. 
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för i vilka orter eller i vilken ort den verkliga lokaliseringen skall ske. Vid beslutsfattande tas 

hänsyn till om den önskade lokaliseringen skall ske centralt inom en stad, inom ytterområdet 

till en stad eller på landsbygden.  

 

Här berörs inte heller konkurrenssituationen och uppskattningen av det beräknade 

kundunderlaget på ett tydligt sätt även om hänsyn till denna förmodligen tas inom  

ovanstående punkter. 

 

Uppdelning brukar ske mellan konsumtions- och kapitalvaror inom detaljhandeln. 

Konsumtionsvaror förbrukas inom en kortare period medan kapitalvaror har en betydligt 

längre livslängd.  Konsumtionsvarorna kan sedan delas upp i dagligvaror och 

sällanköpsvaror8. För de olika typerna av varor finns det olika köpbeteenden. Vilken 

betydelse har konsumenternas köpbeteende vid beslut av lokalisering? Stämmer det att 

detaljister som säljer sällanköpsvaror, vilka även kallas detaljister inom 

fackhandelsbranscher9, ofta ligger nära varandra geografiskt för att konsumenterna ska få 

möjlighet till flera alternativ före köp? 

 

Det som speciellt intresserar oss är att se varför lokalisering av detaljhandelsföretag har skett i 

Ronneby och Bräkne-Hoby, samt vilka faktorer som är avgörande vid en lokalisering av 

denna typ av verksamhet. Tar företagen hänsyn till konkurrenter och andra butiker som finns i 

närheten? Studeras köpbeteenden före lokaliseringsbeslut som t ex: Vem handlar?  Hur 

handlar han/hon? Vad handlar han/hon? Vilka volymer handlas? Hur priskänslig är kunden? 

Vilka alternativ tar man hänsyn till? Hur mycket är ”slumpen” vid val av lokaliseringsort? 

 

Under år 2003 har ett betydligt större antal detaljhandelsföretag lokaliserat sig i Ronneby och 

Bräkne-Hoby i förhållande till de tidigare år, vilka ingår i vår undersökning. Vi vill därför 

utreda om förutsättningarna för lokalisering i Ronneby och Bräkne-Hoby har förbättrats under 

den senare delen av vår undersökningsperiod. Är det Ronneby Kommuns och/eller AB 

Ronneby Industrifastigheters (ABRI) insatser som ledde till denna ökning av lokaliseringar 

eller är det någon annan faktor som har varit avgörande? Därför fann vi det mycket intressant 

att få kunskaper om vilket intresse Ronneby Kommun samt ABRI visar för att locka hit nya 

8 Tonndorf, Hans G, Hur driva handel på 2000-talet?, sid. 71. 
9 Tonndorf, Hans G, a a , sid. 71. 
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företag. På vilket sätt påverkar Ronneby Kommun samt ABRI företagens 

lokaliseringsfaktorer och vilken värdering gör företagen därefter. Hur värderar Ronneby 

Kommun viktiga lokaliseringsfaktorer, utifrån företagens synpunkt, som t ex tillgängliga 

vägar och parkeringsplatser och vilka åtgärder görs från kommunens sida?  I detta samanhang  

kommer vi därför att undersöka vilket inflytande Ronneby Kommun samt ABRI har haft vid 

företagens lokaliseringsbeslut. 

  

Det finns ett fåtal undersökningar om vad som påverkar lokalisering inom detaljhandeln. 

Under 2001 genomförde Berglund och Brännäs en studie av åtta olika industrisektorer. En av 

de sektorer som studerades var handel, hotell och turistnäringen. Resultatet från deras 

undersökning visade att det var den genomsnittliga inkomsten i regionen samt antalet 

arbetslösa som hade stor påverkan på företagens beslut att lokalisera sig inom detta område. 

Uppgiften om antalet arbetslösa i detta fall tyder på att brist på arbete i många fall leder till 

nystartande av företag inom ovanstående sektorer.10 År 2002 utförde Bergström en 

undersökning om faktorer som påverkar lokalisering av nya detaljhandelsföretag. Resultaten 

visade, att detaljhandeln i Sverige karakteriseras av en hög nivå av dynamik i och med att 

flera nya företag lokaliseras, samtidigt som många går i konkurs. Analysen av de lokaliserade 

företagen tyder på att lokaliseringstakten för småföretagen växer samtidigt som det 

förekommer en minskning för många större företag.11 

 

Vi ser detaljhandelsföretagens lokalisering som det centrala i vår problemställning och 

kommer alltså att fokusera frågeställningarna från företagens perspektiv. För att kunna få 

förståelse angående hur beslutsfattande går till, skaffade vi kunskap om olika beslutsmodeller, 

vilka vi kom att använda som hjälpmedel i vårt arbete. De beslutsmodeller som vi har valt att 

studera närmare beskriver vi mera ingående i teoriavsnittet. 

   

Det är också intressant att studera kommunens ambitioner till att utveckla den lokala handeln, 

varför vi även kommer att studera de gjorda företagslokaliseringarna ur kommunens 

perspektiv, vilket speglar det andra perspektivet som vi har valt att studera i vår uppsats. Vi 

önskar att fånga uppgifter angående vilket intresse som kommunen har av lokalisering av nya 

handelsföretag. Vidare kommer vi även att utreda om kommunen har olika intresse 

10 Daunfeldt, Sven-Olov, Etablerande av nya företag inom detaljhandel - en beskrivning av ett forskningsprojekt, 
sid. 4. 
11 Daunfeldt, Sven-Olov, a a, sid. 4. 
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beträffande lokalisering av handelsföretag jämfört med eventuell lokalisering av service- eller 

industriföretag.   

 

För att sammanfatta kommer vi i vårt kandidatarbete att utreda: 

• Hur värderades olika lokaliseringsfaktorer samt vilka faktorer var mest betydelsefulla 

vid lokalisering av de preciserade nya detaljhandelsföretagen? 

• Vad har Ronneby Kommun och ABRI gjort för att påverka dessa lokaliseringar, samt 

hur är deras framtida planer beträffande möjliga detaljhandelslokaliseringar?  

 

1.3 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är utreda vilka faktorer som var mest betydelsefulla vid företagens 

beslutsprocess angående lokalisering av detaljhandelsföretag i orterna Ronneby och Bräkne-

Hoby under åren 1998-2003. Vår avsikt är också att få fram hur värdering av de olika 

faktorerna berörde företagens beslut om lokalisering, samt vilka möjligheter som Ronneby 

Kommun och ABRI hade, respektive har i framtiden, att påverka detaljhandelsföretagens 

lokaliseringsbeslut.  

 

2  Metod 
 

Valet av metod är viktig, för att uppfylla syftet med arbetet. Den valda ansatsen är viktig för 

att få fram så riktig och relevant information som möjligt. Ansatsen i vår utredning kommer 

att vara deduktiv, ”från teori till empiri”. Det betyder att vi från början hade teoretiska 

kunskaper om lokaliseringsfaktorer, vilka vi sedan ville stämma av mot verkligheten genom 

att samla in empiri om faktorer som är betydelsefulla vid lokalisering av detaljhandelsföretag 

i Ronneby och Bräkne-Hoby. 12  

I detta avsnitt förklarar vi hur utredningen ska gå till väga. Det finns två olika angreppssätt: 

en övergripande teoretisk del och en handgriplig del. Den övergripande teoretiska delen 

innebär ”sätt att se”, medan den andra beskriver ”sätt att skaffa data”. 

 

 

 

12 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, sid. 34. 
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2.1 Övergripande angreppssätt 
  
Som förklaring och beskrivning av vårt övergripande angreppssätt, har vi valt att använda oss 

av den modell som finns i boken ”Att utreda, forska och rapportera”.13 Denna modell, som 

presenteras nedan, är en modell som används i utredningssammanhang och som vi anser är 

lämplig för denna utredning. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Fig.2: Övergripande angreppssätt 
 
2.1.1 Referensram 
 
De referensramar som kommer att användas i vår utredning är våra personliga reflektioner om 

hur förändringen har skett av utbudet inom detaljhandeln i Ronneby samt Bräkne-Hoby under 

de senaste sex åren.  Som Ronnebybor konstaterar vi att en mängd av tidigare tomma 

butikslokaler numera är uthyrda till nya detaljhandelsföretag och detta upplever vi som en 

positiv utveckling av Ronneby som handelsstad. Beträffande Bräkne-Hoby ser vi att denna ort 

har fått en mera framträdande roll som handelsplats, mot att den tidigare var en mera 

utpräglad industriort. Vi använder även de kunskaper som vi har inhämtat i våra studier inom 

företagsekonomi beträffande olika teorier om faktorer som påverkar vid lokalisering av olika 

företag samt teorier om beslutsfattande. 

 

2.1.2 Objekt 
 
Objekt i vår utredning är faktorer för lokalisering av detaljhandelsföretagen i Ronneby och 

Bräkne-Hoby under åren 1998-2003. 

Referensram 

Perspektiv 
 
 
Objekt                                        Modell                                     Teori 
 

 
 

Möjlighet/Problem 
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2.1.3 Perspektiv 
 
Perspektiven är avgörande för hur problemen uppfattas och därmed vilka slutsatser som dras. 

Vår utredning kommer att grunda sig på två grundläggande perspektiv:   

• dels från företagarperspektiv, dvs. företagens värderingar av olika faktorer, samt vilka 

av dessa som var mest avgörande för lokalisering av detaljhandelsföretagen i Ronneby 

och Bräkne-Hoby.  

• dels från Ronneby Kommuns och ABRI:s perspektiv, dvs. vi har för avsikt att ta reda 

på om Ronneby Kommun samt ABRI har påverkat detaljhandelsföretagens 

beslutprocess om lokalisering i Ronneby och Bräkne-Hoby. Vilka möjligheter har de i 

framtiden att påverka företagens lokaliseringsbeslut för att främja utvecklingen av 

handeln?  

 

2.1.4 Teori 
 

En teori kan beskrivas på följande sätt: 

”En teori är en grupp antagande och påståenden som förklarar företeelser av något slag och 

systematiserar vår kunskap om den. En verksamhet sägs vara teoretisk i motsats till empirisk 

om den bygger på teori och därför inte enbart konstaterar fakta utan även förklarar givna 

fakta och ev. förutsäger nya.14 

 

De teorier vi kommer att använda oss av och som ligger till grund för vår utredning är teorier 

om faktorer berörande företagens lokalisering, handelsutveckling under 2000-talet samt olika 

teorier om beslutsfattande. 

 

2.1.4.1 Lokaliseringsfaktorer 

”Lokaliseringsfaktorer avser de omständigheter som påverkar eller kan antas påverka det 

rumsliga lägesvalet för en företagsenhet eller till uppkomsten av olika rumsliga fördelningar 

av grupper av företagsenheter.”15 

 

 

13 Eriksson, Lars Torsten  & Wiedersheim-Paul, Finn, Att utreda, forska och rapportera, sid. 51. 
14 www.bth.se 
15 Lindström, Christian, a a, sid. 7. 
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Indelning av lokaliseringsfaktorer 

Litteraturen presenterar indelning av olika lokaliseringspåverkande faktorer16. 

Den moderna lokaliseringsteorins ”fader” Albert Weber klassificerade olika 

lokaliseringsfaktorer i sitt klassiska arbete ”Uber den Standort der Industrien” enligt följande:  

• generella faktorer, sådana som har verkan på alla industribranscher i någon 

utsträckning, t.ex. skatter och avgifter som beslutas av Sveriges Riksdag. 

• specifika faktorer, sådana som påverkar ett avgränsat antal branscher, t.ex. 

miljöintresse och olika konkurrenssituationer i förhållande till andra länder.  

• regionala faktorer, sådana som har betydelse över gränserna för en specifik region, 

t.ex. regionens storlek, infrastruktur, befolknings - och inkomststruktur. 

• lokala faktorer, sådana som utövar inflytande av lokalisering inom en region, t.ex. de  

närliggande kommunernas påverkan vid lokalisering, där de ur den enskilde  

kommunens perspektiv ses som konkurrenter. 

 

En liknande indelning, som ovan presenterad kan även hittas i svensk lokaliseringslitteratur. 17 

Ländell H. redovisar i sin bok ”Studier i företagslokalisering” klassificerade 

lokaliseringsfaktorer som: 

• faktorer som är förknippad med avståndet mellan olika ekonomiska aktiviteter, t.ex. 

leverantörer, kunder och konkurrenter 

• ortsbetingade faktorer, specifika omständigheter som existerar på en plats 

 

En tredje, gruppering av de lokaliseringspåverkande faktorerna är den som avskiljer mellan:18  

• primära faktorer, oftast uppfattas som grundläggande faktorer, som innehåller villkor 

för lokaliseringsvalet. Här hänförs grundläggande faktorer för detaljhandeln, som  

tillgängliga detaljhandelsföretag, varor och kunder.   

• sekundära faktorer, som påverkar lokaliseringsbeslutet efter när antal utvalda orter 

uppfyller de primära kraven, t.ex. företagsägaren bor på orten och tillgång till 

arbetskraft. 

 

 

 

16 Lindström, Christian, a a, sid. 7. 
17 Lindström, Christian, a a, sid. 8. 
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En fjärde presenterar indelning av lokaliseringsfaktorer i:19 

• direkta faktorer, som påverkar företagets ekonomiska resultat 

• indirekta faktorer, som kan bidra till privata individers personliga måluppfyllelse,  

      t.ex. företagsledningens eller personalens. 

 

Vi anser att begrepp som avser den geografiska placeringen är ofta förekommande i 

ovanstående presenterade teorier. I den första uppdelningen förekommer dessa som regionala 

och lokala faktorer, medan det i den andra uppdelningen definieras som ortsbetingade 

faktorer. De beskrivs även som primära och sekundära faktorer. Detta uppfattar vi som att det 

finns flera olika teorier som är kopplade till samma lokaliseringsfaktor.  

 

Faktorer i företagens beskrivningschema (beskrivning av möjliga butikslägen) 

Leif Borin, vid Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, 

presenterar en annorlunda uppdelning av lokaliseringsfaktorer som kan vara avgörande vid 

lokaliseringsbeslutet. Han stödjer sin uppdelning på den ekonomisk- teoretiska 

lokaliseringslitteraturen som han presenterar i sitt forskningsarbete. Leif Borin tar främst 

hänsyn till lokaliseringsfaktorer inom detaljhandelsföretag.  Enligt hans klassificering finns 

det intäktsfaktorer, kostnadsfaktorer och administrativa faktorer. Vilket värde de olika har 

faktorerna har beror på företagets målsättning.20 

 

Intäktsfaktorer 

Med intäktsfaktorer menas faktorer som bestämmer storleken av företagets omsättning. 

Faktorerna är: 

• Omgivning – här tas hänsyn framför allt till markanvändning, tillgång till vägar och 

vissa industrier. 

• Kommunikationerna – här tas hänsyn till den privata samt kollektiva 

kommunikationen. I bedömningen ingår antal tillgängliga parkeringsplatser för 

potentiella kunder. 

• Försäljningsområdets omfattning – här tas hänsyn till köpkraftens storlek i regionen. 

• Befolkningen – här tas hänsyn till befolkningen total storlek, inkomst och ålder. 

18 Lindström, Christian, a a, sid. 8. 
19 Lindström, Christian, a a, sid. 8. 
20 Leif Borin, a a, sid.2:14 – 2:16. 
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• Konkurrenterna – här tas hänsyn till hur många konkurrenter som finns, deras storlek 

och planer för framtiden. 

• Butikslokalens utformning – här tas hänsyn till butiken storlek och dess flexibilitet. 

 

Kostnadsfaktorer 

Med kostnadsfaktorer menar Leif Borin att företaget måste investera en viss summa pengar 

först för att nå en viss försäljning. 

Faktorerna är: 

• Hyreskostnader 

• Personalkostnader  

• Transportkostnader – företagets kostnader för varuleverans och transport 

 

Administrativa faktorer 

Med administrativa faktorer menas här bl.a. butiksöppettider, finansieringsmöjligheter och 

butiksägares kapacitet, vilka uppfattas som faktorer i denna grupp. 

 

Utgångspunkten får denna utredning är teorier som presenteras av Christian Lindström i 

boken ”Lokaliseringsfaktorer i teori och praktik”. Vi tar även hänsyn till de teorier som 

framförs av Leif Borin, nämligen att företagen tar hänsyn till såväl intäktsfaktorer, 

kostnadsfaktorer samt administrativa faktorer vid besluten om lokalisering.  

 

2.1.4.2 Handel under 2000-talet 21 

Handelns grundläggande uppgift, att erbjuda sina kunder de varor och tjänster som de önskar, 

har funnits hela tiden allt sedan handeln startade för tusentals år sedan. Numera har dock 

konsumenternas krav ökat och de blir med detta allt svårare att tillfredsställa. Konsumenterna 

vill hela tiden få mer och numera lyckas de även med detta!  

 

De värdehöjande faktorerna kan kortfattat beskrivas enligt följande: 

• Mer för mer – vid bättre kvalitet/ bättre service accepteras ett högre pris. 

• Mer för samma – bättre kvalitet/bättre service och ändå samma pris (detta är mera 

populärt hos kunderna). 

21 Tonndorf, Hans G., a a, sammanfattning av boken Hur driva handel på 2000- talet ? 
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• Samma för mindre – samma kvalitet/samma service till lägre pris. 

• Mindre för mindre – lägre pris ofta pga. att kunderna accepterar att göra mera vid 

inköpstillfället eller efteråt,  t ex att montera ihop varor. 

 

Kunderna har fått allt flera valalternativ och ytterligare ett har tillkommit med Internethandeln 

samt den sedan tidigare etablerade postorderhandeln, vilket innebär att de inte bara är 

hänvisade till den lokala handeln. Författaren Hans G. Tonndorf gör i denna bok följande 

jämförelse: Äktenskapslöften hålls av många människor inte! – Hur skall man då kunna hålla 

sig till en viss butik? Många av nutidens konsumenter ser det inte som viktigt att var lojala 

utan mera en sport att ”shoppa omkring” i olika butiker. Lojalitet kräver tillfredsställelse, 

kvalitet och service samt dessutom ett emotionellt engagemang mellan kunder och företagare. 

Att pröva andra butiker ses av många som en slags marknadsundersökning. Lågprisföretag 

har det särskilt svårt att fånga lojala kunder – de attraherar prisjägare som ofta testar olika 

alternativa butiker före inköp.     

 

Inför framtiden skissar författaren ett intressant scenario med tanke på den ökade handeln via 

Internet. 

• Antagligen glesare med butiker. 
• Butiker som säljer CD, samt hyr ut videoband kommer antagligen inte att finnas kvar. 
• Många butiker kommer att klara sig på mindre yta för försäljning. 
• En del supermarknader kommer enbart att vara avhämtningsställen 
• Ökad försäljning av färdigrätter i dagligvaruhandeln. 
• Några butiker kommer att vara ”showroom för Internet-företag”. 
• Det kommer att finnas flera barer och restauranger. 
• Fackhandeln kommer att erbjuda mera service, upplevelse och underhållning. 
• Mera trafik för hemleveranser till kunder samtidigt som transporter till butikerna kan 

ha minskat. 
 

Den framtida lagerhållningen kommer att hållas nere och transporterna måste bli mera 

effektiva, med fler och tätare leveranser. Transportbilarna skall vara fullastade på vägarna 

både till och från butikerna. Detta kräver att ofta att specialister inkopplas och företagen 

överlåter då transporten och ibland hela distributionen till andra företag, vilket kallas för 

”outsourcing”. Lindex är ett företag som har utvecklat denna modell och räknar med en 

besparing på ca 40 miljoner årligen genom mindre lagerhållning. Sammanfattningsvis 

uttrycks det som att ”Lagret flyttas ut till vägarna”, vilket också ger en ökad fokusering på 

vägnäten, bilparkerna och informationssystemen. 
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Det finns inte längre några fasta regler angående vilka varuslag som skall ingå i sortimentet, 

vilket innebär att det inte finns några branschsortiment. 

 Några exempel på branschblandningar: 

• Dagligvaruhandeln har tagit över fackhandelsvaror – gränserna mellan 
dagligvaruhandeln och fackhandeln har suddats ut. 

• Sportaffären har även fritidskläder 
• TV-handeln säljer även datorer och mobiltelefoner 

 

Vad söker framtidens kunder? Jo, de vill ha mera än bara varan!  

”TimeValue” blir allt viktigare för vår tids konsumenter – de vill tillbringar sin dyrbara tid 

endast i butiker som inte enbart tillhandahåller varor utan även bjuder på något ifråga om 

trivsel, bekvämlighet, spänning, glädje, underhållning och upplevelser. Annars kan de gärna 

sina varor på Internet.” 

 

2.1.4.3 Beslutsteori 

 
För att kunna få förstålelse hur beslutsfattande går till, skaffade vi kunskap om olika 

beslutsmodeller, vilka vi kom att använda som verktyg i vårt arbete. Vi har för avsikt att få 

kunskap om vilken roll värdet spelar på de olika faktorerna före företagens beslut om 

lokalisering. 

 

Normativ teori 
En normativ teori bygger på klara föreställningar hur en person eller en organisation skall 

fatta beslut för att agera rationellt och åstadkomma bästa möjliga resultat.  Inom normativ 

beslutsteori sker beslutsprocessen i en bestämd turordning: 

Mål Alternativ Utvärdering Beslut 

 

Ett övergripande antagande inom denna teori är att beslutsprocessen har en konsekvent och 

sekventiellt process - företaget tar ett steg i sänder. Det betyder att mål formuleras först innan 

handlingsalternativen tas fram. Därefter sker bedömning och utvärdering av varje beskrivet 

alternativ med hänsyn till av företagets specifika kriterier. I slutet fattas beslut. Mål, medel, 

värderingar och fakta förutsätts gå att hålla isär i normativ teori.22 
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Deskriptiv teori 

En deskriptiv teori syftar att framställa hur beslutsfattande verkligen går till. I denna teori tar 

företagen hänsyn till hur de komplikationer som uppkommer i en verklig beslutssituation 

hanteras. Det är sällan realistiskt att uppnå ”högsta möjliga uppfyllelse” som underlag för 

beslutet, utan företaget väljer istället en viss ”acceptabel nivå”. Anledningen till detta är att 

företaget har ofta begränsade möjligheter att behandla information och kostnader som är 

sammankopplade med att samla in information och precisera mål. I deskriptiv teori väljer 

företaget de handlingsalternativ som tycks åstadkomma acceptabla konsekvenser. Denna teori 

överensstämmer med de ”tumregler” som förekommer i praktisk beslutsfattande.23 

 

Modeller om olika typer av beslutsfattande 
 
”Modellen är en nödvändig precisering av teorin, avsedd för praktisk användning i en viss 

situation eller i en viss typ av situation…. En princip är att konstruera en modell utifrån valt 

perspektiv och lämplig teori. Modellen användas sedan oförändrad under 

utredningsprocessen och ligger till grund för hypotes som prövas mot data” 24 

 

 

 

22 Edlund, Per-Olov & Högberg, Olle & Leonardz, Björn, Beslutsmodeller, sid. 24. 
23 Edlund, Per-Olov & Högberg, Olle & Leonardz, Björn, a a, sid. 25. 
24 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul,  Finn, a a, sid. 53.  
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I vår utredning har vi valt att presentera en del av modellfloran för hur beslut fattas.25 Vi 

presenterar denna modell för att visa att det finns olika sätt att fatta beslut. Enligt vår 

uppfattning kan denna modell hänföras till alla beslut, även till beslut om lokalisering. 

 Resultatet 
är viktigt 

 

 

                                   Klara mål                                             Oklara mål 

      

                                   Enighet om mål                                        Struktur-   
                                                                                       bestämda möten  
                    mellan  
     problem, lösningar
          och beslutssituationer 
    
Obegränsad rationalitet Begränsad rationalitet             
förutsätts förutsätts  
           
           
 
 
 Rationell Satisfierande             Soptunnemodell 
        modell modell 
 
 
Rationella beslut = Economic man 

Beslutsfattande sker i ett visst sammanhang i organisationens alla delar. Frågor som t.ex. 

enheters geografiska placering och omstrukturering är beroende av beslut av olika slag. Det är 

många faktorer som påverkar hur beslut fattas. De tidigaste studier inom beslutsteori utgår 

ifrån den normativa ansatsen och rationella beslut intar här den viktigaste rollen. 

Rationella beslut omfattar följande moment för beslutfattaren: 

• Definition av problem 

• Definition av alla möjliga handlingsalternativ 

• Bedömning av olika alternativ 

• Värdering över konsekvenser 

• Val av alternativ 

• Genomförande26 

 

25 Edlund, Per-Olov & Högberg, Olle & Leonardz, Björn, a a, sid. 28 
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Problem                 Handlingsalternativ    Konsekvenser Val 
 
    
 
         Mål      Lösning 
 
Den rationella beslutsmodellen presenterar en beslutsprocess som ett systematisk och 

sekventiellt förlopp, där mål, medel, värderingar och fakta hålls isär. Beslutsfattande uppfattas 

som en rationell tankeprocess där all tillgänglig information bearbetas logiskt med hjälp av 

givna normer och kriterier.27 

 

Begränsad rationalitet =  Administrative man 

Den starkaste kritiken mot de antagande som den rationella modellen bygger på kom från den 

amerikanska forskaren och nobelpristagaren Herbert Simon i mitten på 1900-talet. Han 

menade att beslutsfattare i verkligheten har otillräcklig och oriktig information om alternativ 

och konsekvenser och försöken till att vara rationella i en organisation avgränsas av följande 

faktorer: 

• Otillräcklig och felaktig information 

• Problemens komplexitet 

• Människans kapacitet att arbeta med information 

• Tid för beslutsfattande 

• De motstridiga preferenserna en beslutsfattare har när det gäller organisationens mål 

 

Simon benämnde dessa begränsningar för begränsad rationalitet (”bounded rationality”). 

Huvudpoängen i hans filosofi var att människa kan hantera en begränsad mängd information 

och därför faller valen på de mest tilltalande och tillfredsställande alternativen. 

 

Simon talar om två konsekvenser av denna begränsade rationalitet som har stor inflytande på 

det organisationsteoretiska perspektivet. Det första, enligt Simon, är att beslutsfattare inte har 

tillräckligt med informationen för att kunna använda sig av den rationella modellens krav. 

 

26 Hatch, Mary Jo, Organisationsteori, sid. 303 
27 Edlund, Per-Olov & Högberg, Olle & Leonardz, Björn, a a, sid. 24 
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Den andra konsekvensen av den begränsade rationaliteten rör motstridiga mål. Detta betyder 

att beslutsfattarna kan förstå och värdera alternativen på flera olika sätt eftersom enligt den 

begränsade rationaliteten saknas överensstämmelse om mål och värderingar.28 

 

Soptunnemodellen 

Ytterligare ett steg från synsättet att beslut fattas medvetet och rationellt hittar vi i 

”soptunnemodellen” som lanserades i början av 70-talet. De som står bakom denna modell är 

forskarna Cohen, March och Olsen. I denna modell saknas det helt styrning av besluten. Om 

beslutsfattare i en organisation inte är riktigt överens om mål eller har frågeställningar om hur 

de ska uppnås, eller om företaget inte riktigt förstår sin omgivning möter beslutsfattarna både 

osäkerhet och mångtydlighet. I den ovan presenterade situationen beskriver 

”soptunnemodellen” bäst organisationens beslutsprocesser.   

Modellen har fått namn efter en soptunna. Syftet med namnet var att forskarna ville presentera 

det ”slumpmässiga” i beslutsprocessen. Ett beslut enligt denna modell framställs som 

slumpmässiga möten mellan problem, valsituationer och lösningar. Till följd av att förloppet 

är slumpmässigt väljs olika alternativ utan att företaget löser problemen, vissa problem får 

aldrig någon lösning och lösningar förordas utan att en uppgift att lösa förekommer.  

Soptunnemodellen avviker från den ovan presenterade rationella modellen. Här ifrågasätts 

antagandet att målen kan definieras klart och att möjligheterna att åstadkomma dem är kända i 

förväg. Enligt soptunnemodellen utagerar medlemmar sina intressen och konflikter.29 

 

              Problem 

              Lösningar Möjligheternas  

 fönster30 

             Valsituation 

 

Med möjligheternas fönster menas att ”visa problem kommer att bli lösta, även om det bara 

beror på slumpen”.31  Vår tolkning av möjligheternas fönster är positiv, i den mening att ett 

problem kan lösas av tillfälligheter. Denna problemlösning kan leda till att ytterligare en 

mängd andra problem blir behandlade och finner utvägar. 

28Hatch, Mary Jo, a a, sid. 304 
29Hatch, Mary Jo, a a, sid. 309  
30 www.sfs.se 
31 Hatch, Mary Jo, a a, sid. 309. 
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2.1.4.4 Teorier om olika beslutsfaktorers betydelse 

 

Enligt en mindre broschyr, som SAF har givit ut 1979, och med titeln Beslut fattas32 

fokuseras betydelsen av beslutsfattandet. Albert Danielsson och Anders Malmberg hänvisar 

även de till Herbert A Simon, vilken för övrigt fick Nobelpriset 1978 bl.a. för sina studier i 

beslutsfattande och som redan 1947 presenterade sin banbrytande bok ”Administrative 

Behavior”.   

Det nya synsättet som dessa två hade presenterat försköt tyngdpunkten från uppbyggandet av 

organisationen till skeendet inom organisationen. Båda hävdar att beslutsfattandet är det 

viktigaste skeendet. Det grundläggande är att om företaget känner till hur beslut fattas i 

organisationen, så får det även inblick i hur organisationen fungerar. Simon betonade både 

innehållet och innebörden av beslutsfattandet. Han framförde det som mycket viktigt att 

begreppet beslutsfattande är en process och inte bara själva avgörandet. Den beskrivna 

processen är enligt följande: - insikt om problem, - formulering av möjliga 

handlingsalternativ, - bedömning av troliga konsekvenser av alternativen samt till sist - själva 

avgörandet.  Han hävdade även att beslutsfattare bör eftersträva ett tillfredsställande alternativ 

och inte bara det bästa handlingsalternativet, eftersom han ansåg det som mycket svårt att 

alltid hitta det bästa alternativet. Detta beteende beskrivs ofta som begränsad rationalitet. 

Danielsson och Malmberg sammanfattar begreppet beslut enligt följande:  

 

”Beslut uppfattas som en utdragen process i stället för en aktivitet vid en enda 

tidpunkt. Härigenom kommer förberedelserna för beslutsfattandet och ibland 

även genomförandet av besluten –att bli intressanta”.33  

 

Beslutsprocessen i företagen blev allt mer fokuserad och blev ytterligare betydelsefull när 

Lagen om medbestämmandelagen (MBL) mellan arbetsmarknadens parter infördes under år 

1976. Syftet med denna lag blev att, så många som möjligt inom företaget skulle vara med i 

olika beslutsprocesser och genom detta känna sig mera delaktig i de olika besluten inom 

företagen. Det finns även en s.k. atomistisk syn som innebär att varje beslut betraktas som en 

enhet (en ”atom”).34 Dessa enheter bör vara oberoende från tidigare och efterkommande 

beslut. Skulle det däremot finnas bindningar beskrivs dessa av olika alternativ och 

32 Danielsson, Albert & Malmberg, Anders, Beslut fattas, sid. 5. 
33 Danielsson, Albert & Malmberg, Anders, a a, sid. 6. 
34 Danielsson, Albert & Malmberg, Anders, a a, sid. 7.  
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konsekvenser. Inom företagen beskrivs dock vissa händelser och skeenden under en viss 

period medan företaget bortser från andra händelser utanför den aktuella processen. För att få 

ett enhetligt sammanhang måste man komplettera med händelseförloppet över tiden. Denna 

komplettering måste också omfatta reaktionerna av dem som berörs av de olika besluten och 

minskar det ensidiga synsättet på själva beslutsfattandet.              

 

Författarna myntar även begreppen bärande idéer och utlösande faktorer.35 De bärande 

idéerna i detta sammanhang är idéer, synsätt och vedertagna handlingsregler och dessa visar 

det naturliga och riktiga i olika situationer. De utlösande faktorerna kan ses som oförutsedda 

och svårkontrollerade händelser och fastställda planer och förslag måste anpassas.  

Dessa begrepp liknar de vid en väv enligt följande:  

de bärande idéerna = den vertikala varpen  

de utlösande faktorerna = de horisontella inslagen i väven. 

           

           

           

           

           

           

Enligt denna analogi styr ”varpen” mycket medan ”inslagen” kan förändra vävens slutgiltiga 

struktur. Den färdiga ”väven” bildar ett gemensamt resultat av varpen och inslagen. 

Vetenskapen betraktar det enbart som beslut om det finns flera alternativ att välja emellan 

medan vi i det vardagliga ofta menar själva ställningstagandet. De bärande idéerna får enbart 

genomslagskraft när de utlösande faktorerna framkommer.  

Sammanfattningsvis väljer vi följande citat:  

”Uppfattningen av beslutsfattande som en avgränsad handling av en viss person eller 

grupp vid en viss tidpunkt framstår idag som alltför förenklad och kanske rent av 

missvisande.”36  

 

 

35 Danielsson, Albert & Malmberg, Anders, a a, sid. 25.  
36 Danielsson, Albert & Malmberg, Anders, a a, sid. 25.  
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2.1.5 Databehov 
 
Vi utgår från de teoretiska perspektiven som presenterats ovan. Vi anser att vårt datainsamling 

finner vi bland:  

 
• Detaljhandelsföretagen som lokaliserade sig i Ronneby samt Bräkne-Hoby under 

perioden 1998-2003: Dessa intressenter ses som främsta källan för att få kunskap om 

företagens perspektiv. 

• Ronneby Kommun och ABRI: Vi ser dessa intressenter som en helhet på grund av att  

     det är samma politiska konstellation i dessa båda enheter. Syftet är att få  kännedom         

     om kommunens perspektiv. 

 

Genom denna datainsamling inhämtar vi kunskap om de faktorer som var mest betydelsefulla 

för lokalisering och hur dessa påverkade företagens lokaliseringsbeslut i Ronneby och 

Bräkne-Hoby samt Ronneby Kommuns/ABRI:s möjligheter att ha verkan på  detaljhandelns 

lokaliseringsbeslut. 

 

2.2 Handgripligt angreppssätt 
 

Det handgripliga angreppssättet beskriver hur vi kom att inhämta data för att uppfylla syftet 

med utredningen. Vi beskriver nedan hur vi inhämtade fakta som analysen och slutsatsen 

bygger på. De data som samlas in för sin egen undersökning kan vara av två slag, data som 

redan finns (sekundärdata) och data som samlas in för eget behov (primärdata).37 

 

2.2.1 Sekundärdatainsamling  
 

För att sätta oss in i ämnet och skaffa oss en bas att stå på hämtade vi en del av sekundärdatan 

från litteratur, tidningsartiklar och Internet. Vi studerade även specifika faktorer avseende 

invånare i Ronneby Kommun som statistik angående totalinkomst, arbetslöshet och 

befolkningsstorlek.38 Avsikten med att samla in data var att få kunskap om dessa faktorer 

37 Eriksson, Lars Torsten  & Wiedersheim- Paul-Finn, a a, sid.76. 
38 Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket, Landstinget Blekinge, Ronneby Kommun, Välfärdsdata Ronneby 
Kommun 2002, Hela broschyren. 
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inom Ronneby Kommun. Denna information använde vi för att ställa enkät- och 

intervjufrågor. Svaren analyserade vi sedan mot den insamlade sekundärdatan.  

2.2.2 Primärdatainsamling 

 
Sammanställning av detaljhandelsföretag 
 
Efter vår preliminära undersökning i Ronneby, vilken vi beskriver i avsnittet Bakgrund, 

använde vi Affärsdatas interaktiva databas.39 Från denna databas gjorde vi flera sökningar. 

Vid den första sökningen sökte vi på: Ronneby kommun, sökdatum 19980101-20031118 samt 

SNI-kod40 = 52 (Detaljhandel).  Genom vår deduktiva ansats kom vi fram till att samtliga 

företag ej redovisades i den framtagna rapporten. Vi gjorde därför en ny sökning utan sökning 

på SNI-kod och vi fick då fram en komplett rapport som omfattade 160 st. aktiva AB och 131 

st. HB & KB41. Vi fick även fram 18 st. Inaktiva AB och 20 st. Övriga, av vilka de första är 

avslutade företag och de senare bestod av ekonomiska föreningar, vilket gjorde att vi inte 

behövde studera dessa närmare. De förstnämnda grupperna gick vi sedan igenom manuellt för 

att lokalisera etablerade och detaljhandelsföretag. Vi fann då att s.k. butikskedjor inte 

redovisas i respektive ort, samt att andra företag redovisas med ett nytt registreringsdatum 

även då en befintligt företag enbart har bytt ägare. Registret har även viss eftersläpning 

angående nystartade företag som ännu ej registrerats. Som ett resultat av detta, gjorde vi urval 

från denna rapport och utförde sedan manuella kompletteringar. Dessa sammanställde vi i 

nedanstående lista. Vi har även kompletterat med information som ABRI har upplyst oss om 

angående nystartade detaljhandelsföretag i Bräkne-Hoby. 

Bilaga 1: Lokaliserade detaljhandelsföretag i Ronneby Kommun i Ronneby och Bräkne-Hoby 
under perioden 1998-2003.  
 

Perspektivet – Företagarna 

 

Den första primära källan som vi använde oss av var genomförd enkätundersökning hos 

samtliga detaljhandelsföretag enligt den lista av företag som vi hade sammanställt. Syftet med 

enkätundersökningen var främst att få kunskap om vilka faktorer var mest betydelsefulla för 

lokalisering av detaljhandelsföretag i Ronneby och Bräkne-Hoby. Enkätundersökningen 

genomfördes genom att vi besökte de nystartade detaljhandelsföretagen och lämnade 

39 www.bth.se 
40 SNI-kod = Branchklassificering enligt Svenskt Näringslivs Index   
41 HB = handelsbolag, KB = komanditbolag 
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enkäterna till butiksägarna med förhoppningar om att de skulle svara på våra enkätfrågor. 

Efter tre dagar hämtade vi enkäterna personligen.  Anledningen till att vi valde denna 

undersökningsmetod var att hålla kostnaderna nere. Vi räknade även med att få en högre 

svarsfrekvens av enkätundersökningen genom den personliga kontakten. Vi genomförde 

utredningen av vårt studieobjekt under tiden där alla detaljhandelsföretagen förberedde sig för 

kommande jul. Därför kunde inte alla butiksägare till de nyöppnade butikerna ägna så mycket 

tid för enkätundersökningar och intervjuer med oss som de skulle ha kunnat göra annars, vid 

mindre intensiva perioder för detaljhandeln. Denna situation uppfattar vi som en svaghet i vår 

utredning. 

Bilaga 2: Enkätformulär till företag.  

 

Nästa steg i insamlingen av primärdata var att vi slumpmässigt valde ut tre 

detaljhandelsföretag i Ronneby och dessa är Matex, Dressmann och Överskottsbolaget. 

Beträffande lokaliseringarna i Bräkne-Hoby tog vi kontakt med företaget Karlsson. Vi 

genomförde intervjuer med ägare alternativt butiksföreståndare som har varit deltagande i 

beslutsprocessen om lokaliseringen till Ronneby och Bräkne-Hoby.  Syftet med intervjuerna 

var att få information om vilka faktorer som var betydelsefulla vid deras lokalisering samt hur 

dessa lokaliseringsfaktorer påverkade företagets beslutsprocess. 

Bilaga 3: Stödfrågeformulär till företag vid intervju.  

 

 Perspektivet – Ronneby Kommun och ABRI 

 
Vi bedömde att ansvariga personer för näringslivsutvecklingen inom Ronneby och Bräkne–

Hoby finns inom näringslivsenheten i Ronneby Kommun och det kommunala bolaget ABRI. 

Inom dessa enheter valde vi att genomföra intervjuer med ansvariga tjänstemän och 

förtroendevalda politiker. Syftet med dessa intervjuer var att få kunskaper om vad Ronneby 

som kommun har gjort samt vad de planerar att göra i framtiden för att få en ökad lokalisering 

av nya detaljhandelsföretag. Personerna som vi träffade för intervju och deras funktioner är 

enligt nedanstående: 

Kommunstyrelsens ordförande  politiker (kommunalråd) 
Kommunstyrelsens vice ordförande         politiker 
ABRI:s styrelseordförande   politiker 
Näringslivschef   tjänsteman 
Marknadschef på ABRI   tjänsteman 
VD f.d. på ABRI                                       tjänsteman 
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Som underlag för dessa intervjuer använde vi ett frågeformulär, som var gemensamt för 

politiker och tjänstemän. För politiker fördjupade vi frågorna inom området ”Långsiktig 

planering” i övrigt höll vi förhållandevis öppna frågor. 

 

En svaghet som uppkom under intervjuerna var att vissa av svaren är något ofullständiga och 

tvetydliga vilken innebar att vi ibland kompletterade med följdfrågor. Det visade sig att det 

var ganska lätt att börja diskutera om andra ämnen, vilka vi senare bedömde inte var relevanta 

för vår utredning. Vissa frågor som vi ställde till intervjuade personer visade sig ganska svåra 

att besvara. Alla intervjuer som vi genomförde spelade vi in på en bandspelare som efter 

intervjuns slut lyssnades av för att komplettera våra anteckningar. Avlyssning av banden 

visade sig svåra att genomföra på grund störningen av andra röster som också spelades in på 

banden. Vi kom fram till att det är mycket viktigt att kunna göra intervjuer på en plats där 

både vi som intervjuare samt personerna som skall svara på våra frågor inte kommer att bli 

störda av andra personer. 

Bilaga 4: Frågeformulär för politiker och tjänstemän inom Ronneby Kommun och ABRI  

 

2.2.3 Analys av insamlad data 
 
När vi analyserade den insamlade data utgick vi ifrån resultatet från enkätundersökningen, 

samt vad som har sagts under intervjuerna. Därefter tog vi hänsyn till de teorier som vi ansåg 

vara relevanta för vår utredning som senare kunde kopplas till samlad empiri.   

 

3 Empiri och enkätundersökning 
  
I detta avsnitt kommer vi att åskådliggöra det insamlade materialet, som vi har för avsikt att 

väva ihop med inhämtade teorier. Detta material består av en genomförd enkätundersökning 

samt gjorda intervjuer med, av oss utvalda, representanter för detaljhandelsföretag. För att 

spegla kommunens perspektiv presenterar vi även resultaten från genomförda intervjuer med 

tjänstemän och politiker från Ronneby Kommun samt ABRI. 

 

3.1 Resultat av enkätundersökning 
 

Av totalt utdelade 28 stycken enkäter till nya detaljhandelsföretagen i Ronneby och Bräkne-

Hoby har vi fått tillbaka 24 stycken. Det medför en svarsprocent på 86 %. Vi bedömer detta 
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som ett mycket bra resultat, framför allt pga. att vi har riktat vårt studieobjekt mot 

detaljhandeln som var mycket arbetsbelastad under vår undersökningsperiod vilken inföll 

strax före julhandeln. 

 

3.1.1 Mest betydelsefulla faktorer för lokalisering av detaljhandelsföretag i 

Ronneby och Bräkne-Hoby under perioden 1998-2003. 
 
De faktorer som vi har valt att presentera nedan är faktorer som ingår i de teorier som vi har 

beskrivit i teoriavsnittet. Dock är våra utvalda faktorer mera detaljerade pga. att vi hade för 

avsikt att få kunskap om hur detaljhandelsföretagen värderar de olika faktorerna. En del av 

dessa faktorer kan hänföras till många teorier, medan andra endast kan kopplas till ett fåtal.  

Vi hade även för avsikt att undersöka om de av oss presenterade teorier om 

lokaliseringsfaktorer stämmer med de faktorer som var betydelsefulla för lokalisering av 

detaljhandelsföretag i Ronneby och Bräkne-Hoby.   

I detta avsnitt redovisar vi de faktorer som har varit mest betydelsefulla, dvs. 5=mycket 

viktigt i procentsats för varje enskild enkätfråga, enligt de fem svarsalternativ som fanns i 

enkäten.  

De olika alternativen var: EJ = inte relevant för etableringen, 1 = ej viktigt alls, 2 = mindre 

viktigt, 3 = varken/eller,  4 = viktigt, 5 = mycket viktigt  

 

Mest betydelsefulla faktorer för lokalisering av detaljhandelsföretag i 
Ronneby och Bräkne-Hoby
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Fig.3: Mest betydelsefulla faktorer vid lokalisering av detaljhandelsföretag i Ronneby och Bräkne-Hoby. 
Som förklaring till de redovisade bokstäverna i diagrammet ovan görs följande redovisning:   

 

A Geografiskt läge  
B Nuvarande butikschef/ägare har annat företag i regionen 
C Nuvarande butikschef/ägare bor på orten   
D Beräknat kundunderlag 
E Utbudet kompletterande butiker i närhet  
F Lokalerbjudande från fastighetsägaren 
G Tillgängliga parkeringsplatser 
H Hyres- lokalkostnader 
I Kommunikationer för kunder  
J Konkurrenter (Hur många?)  
K Åldersstruktur 
L Inkomststruktur 
M Högskolan finns i staden 
N Tillgång till arbetskraft 
O Etableringsstöd 
P Annat 
 

3.1.1.1 Geografiskt läge 

GSI (Geografisk informationssystem)42 som arbetar med att hantera och presentera all 

geografiskt relaterad information, d v s information om allt som går att lokalisera till en plats 

(ett läge) presenterar en bra definition av geografiskt läge.  

”Det kan vara i stort vilken information som helst; (relativt varaktiga) data om 

vattenledningar, vägar, markbeläggning, ägande, bygglov, taxeringsvärden, 

adresser, hållplatser, brottsstatistik, hemtjänstens kunder, arbetsplatser, 

daghem och men även (mer föränderliga) data om människor, miljöfarliga 

utsläpp, trafikflöden - d v s allt som har ett angivet läge.”43 

  

Av alla tillfrågade detaljhandelsföretagen har 50 % bedömt geografiskt läge som en mycket 

viktig faktor för lokalisering av sina butiker.  ”Vi har läget!” framkom vid intervju  med VD:n 

för företaget Matex  som bedömde att det var mycket viktig faktor vid lokaliseringen av 

företaget i Ronneby centrum. Även för företaget Dressmann var denna faktor den mest 

betydelsefulla. Ett villkor för lokalisering i Ronneby centrum var att få tillgång till den 

önskade centrala butikslokalen. För dessa båda företag var det centrala läget, mitt i Ronneby 

42 www.lantmateriet.se 
43 www.esri.se 
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centrum vid torget, mycket betydelsefullt. Dels finns det kompletterande butiker i närheten 

och dessutom befinner sig mycket folk i centrum, vilket de anser bör gynna handeln.    

Vid lokaliseringen av företaget Karlsson i Bräkne-Hoby var orten en mycket viktig faktor. 

Dels ligger orten mitt i Blekinge och dessutom är den liten, vilken är en betydelsefull faktor 

för företaget Karlsson. Företaget Karlsson framförde även som mycket viktigt att 

infrastrukturen till orten var bra, vilket innebar att ett stort kundunderlag kunde nås inom en 

radie av 10 mil. Även företaget framförde att läget, mycket nära vägarna E22 samt väg nr 30, 

som en mycket positiv faktor vid lokaliseringen. Ett annat detaljhandelsföretag som också 

nämnde läget vid dessa vägar som en mycket viktig faktor var Överskottsbolaget, som 

lokaliserade sig i ett område i Ronnebys ytterområde vid namn Sörby.  

 

3.1.1.2 Nuvarande butikschef/ägare har annat företag i regionen 

En anledning till lokalisering på en ort kan vara att butikschef/ägare bedriver samma 

verksamhet inom regionen. En fördel kan vara att företags ägare lätt kan disponera om 

sortimentet mellan butikerna tack vare små avstånd mellan butikerna.  

Av alla tillfrågade detaljhandelsföretag svarade 4,2 % att de drar nytta av att ha flera företag i 

samma region. Detaljhandelsföretaget Breeze är ett exempel där butiksägaren ser fördelar 

med att bedriva flera butiker, då hon genom detta kan göra större inköp och på detta sätt få ner 

priserna.  

 

3.1.1.3 Nuvarande butikschef/ägare bor på orten 

Det är mycket vanligt att ägare till företag lokaliserar sina verksamheter på orten som de bor 

på. Skälen till detta kan vara av olika typer som kännedom om orten samt om utbudet av den 

befintliga handeln. Dessutom kan arbete för samtliga familjemedlemmar, bättre 

bostadsförhållanden samt mera fritid och tidsaspekten gällande pendling mellan hem och 

arbetsplats vara av stor betydelse då ägaren gärna väljer att driva sitt företag där hon/han 

bor.44  

Resultatet visar att 20,8 % av alla undersökta detaljhandelsföretag lägger mycket stor vikt till 

denna faktor. Undersökningen tyder på att det är mest enskilda företagare som lägger stor 

betydelse till denna faktor till skillnad från företag som tillhör butikskedjor. Dessa har oftast 

anställda butiksföreståndare, vars bostadsorter inte påverkar vid företagsägarnas 

44 Lindström, Christian, a a, sid.73. 
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lokaliseringsbeslut. Dessa rekryteringar görs för övrigt även efter beslut har tagits om 

lokaliseringen till en viss ort.      

 

3.1.1.4 Beräknat kundunderlag 

Kundunderlag betyder de kunder som företaget förväntar sig att få. De flesta företag letar efter 

information om den enskilde kundens önskemål och smak samt kundens köpvanor och 

priskänslighet. Svensk Handel har i samarbete med Handelsutvecklingsinstitut genomfört en 

regionalanalys för Blekinge län i syfte att beskriva och analysera detaljhandelns utveckling i 

riket samt i Blekinge län. Forskningsrapporten kan vara av stor betydelse eftersom den 

innehåller information bl.a. om hur mycket pengar som kunderna är beredda att konsumera 

för.45  Det finns dessutom ett antal andra källor som ger liknande information. Några av dem 

är Statistiska Centralbyrån (SCB), Sifo Research & Consulting ( SIFO) och andra 

marknadsunderökningsföretag. 

Enligt Peter Drucker: ”Den enda vinstmöjlighet som finns är kunder.”46 

Resultatet visar att det är 54,2 % av alla undersökta detaljhandelsföretagen i Ronneby och 

Bräkne-Hoby som bedömde att den beräknade kundbasen är den mest betydelsefulla faktorn. 

 

3.1.1.5 Utbudet av kompletterande butiker i närheten 

Att det finns flera företag som bedriver detaljhandelsföretag i närheten kan ha betydelse för 

försäljningen i den egna butiken. Den dominerande uppfattningen är att flera antal butiker 

som finns i närheten medför en dragningskraft. Kunder söker sig till de delar av ett 

butikcentrum, där de har en större valmöjlighet när det gäller inköp av önskade varor. 

Butikschefen för detaljhandelsföretag Dressmann säger: ”Handel föder handel.” Därför var 

det viktigt just för den butikkedjan att lokalisera sig i närheten av andra butiker. Ett liknande 

uttalande fälldes även av butiksföreståndaren för detaljhandelsföretaget Överskottsbolaget, 

som såg det som mycket gynnsamt att de var först i det nya butikscentrumet i området Sörby. 

Han ser bl.a. fram emot en eventuellt ny livsmedelsbutik med lågprisinriktning i området som 

skulle vara ett komplement till deras verksamhetsinriktning. Även lokaliseringen av en mängd 

detaljhandelsföretag inom damkläder, herrkläder samt skor i Ronneby centrum ses som ett 

resultat av att nya butiker ser de befintliga som kompletterande.  En koppling kan här göras 

till Hans G. Tonndorf: s teorier vilka framkommer i boken Hur driva handel på 2000-talet om 

45 Wikström, Niklas & Bergström, Fredrik, ”Kampen om köpkraften - en regional analys Blekinge län” sid. 24. 
46 Kotler, Philip, Kotlers marknadsföring, sid.152. 
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att kvinnor besöker i genomsnitt 5 olika butiker före inköp av damkläder.47 Även beträffande 

utbudet av kompletterande butiker i Handelsbyn Futurum i Bräkne-Hoby, ses företaget 

Karlssons lokalisering som mycket avgörande för de övriga detaljhandelsföretagens 

lokalisering.       

Undersökningen visar att det är 45,8 % av alla detaljhandelsföretag som bedömde att utbudet 

av kompletterande butiker i närheten var en faktor som spelade en mycket viktig roll i 

beslutsprocessen om lokalisering av sina butiker. 

 

3.1.1.6 Lokalerbjudande från fastighetsägare 

En av möjligheten att hitta ett butiksläge kan vara eget aktivt sökande men även erbjudande 

från olika fastighetsägare. Utformning av butikslokalerna sker oftast i samarbete mellan 

hyresgäst och hyresvärd. 

Av de detaljhandelsföretag som deltog i vår enkätundersökning är det 29,2 % som betraktar 

lokalerbjudande från fastighetsägaren som en mycket viktig faktor vid lokaliseringsbeslut. 

Det kommunala bolaget ABRI, som fastighetsägare till Handelsbyn Futurum i Bräkne-Hoby, 

anpassade sina tidigare industrilokaler för att istället kunna erbjuda dessa ombyggda lokaler 

till hyresgäster som bedriver detaljhandelsverksamhet. I detta sammanhanget gjordes 

anpassningar av lokalerna enligt hyresgästernas önskemål.  

 

3.1.1.7 Tillgängliga parkeringsplatser 

Konsumenter söker sig oftast till butiker i de områden där det finns goda parkeringstillfällen. 

Därför kan betydelsen av goda parkeringsmöjligheter i närheten av butiker vara stor. 

Resultatet visar att 29,2 % av oss undersökta detaljhandelsföretag bedömde tillgängliga 

parkeringsplatser som en mycket viktig faktor vid lokalisering.  

VD: n för butik Matex, Christer Arvidsson, bedömer antalet tillgängliga parkeringsplatser i 

närheten av hans butik som otillräckliga och detta leder till att kunder istället söker sig till 

andra butiker med bättre parkeringsmöjligheter. Ett förslag om att bygga parkeringsplatser på 

torget i Ronneby centrum har lämnats av VD: n för Matex till Ronneby Kommun i syfte att 

åtgärda problemet. Hittills har detta förslag inte beaktats. 

 

47 Tonndorf, Hans G, a a, sid. 59. 

 35 

                                                



 
Lokalisering av detaljhandelsföretag i Ronneby och Bräkne-Hoby 

Mest betydelsefulla faktorer 
 

3.1.1.8 Hyres-/lokalkostnader 

I val av läget är hyran en väsentlig faktor eftersom hyreskostnaderna spelar en mycket viktig 

roll för resultatet av den tilltänkta butiken. Vid tidpunkten där hyreskostnader blir kända 

genomför företaget beräkningar på hur stor omsättning som butiken planeras uppnå. Oftast 

skapas också en bild av hyresnivån genom att jämföra hyran i relation till totala 

försäljningsytan.48 Hyreskostnaden hör till en av de tre faktorerna som ingår inom begreppet 

Kostnadsfaktorer enligt Leif Borins definition i boken Lokaliseringsbeslut inom detaljhandel.   

Av detaljhandelsföretagen i enkätundersökning har 33,3 % bedömt hyreskostnaderna som en 

mycket viktig lokaliseringsfaktor. 

 

3.1.1.9 Kommunikationer för kunder 

Företaget lägger en stor vikt vid att kommunikationerna i området är goda. Cykelvägar, 

busshållsplatser och gångbanor är några av de faktorer som företagen tar hänsyn till. Det är 

viktigt att de ligger i klar anknytning till butikerna. Lättillgänglighet främjar handeln, vilket är 

positivt för både konsumenter och företagare.    

Analysen påvisar att det är 16,7 % av oss undersökta detaljhandelsföretag som anser att 

kommunikationer spelar en mycket viktig roll vid lokaliseringsbeslut.  

 

3.1.1.10 Konkurrenter 

Vad är det som företagen behöver veta om sina konkurrenter? Företagen önskar en korrekt 

information om vilka konkurrenter som finns i den omedelbara närheten eller i regionen.  

 Vilken roll spelar dessa? Uppfattas de som konkurrenter eller har de kompletterande 

verksamhet? Företagen strävar efter att få kunskap om konkurrenternas strategier angående 

vilka priser, vilken kvalité och service som dessa har, samt vilka planer de har för framtiden. 

Syftet för företagen är att genom denna kunskap kunna anpassa sitt eget varusortiment. 

Företagen kan t ex erbjuda samma varor men till ett billigare pris, vilken är den tredje nivån 

som beskrivs i Hans G. Tonndorfs bok Hur driva handel på 2000-talet?49 Detta är en 

inriktning som framför allt lågprisvaruhandeln har. Målsättningen är att detta skall leda till 

nöjda kunder och god lönsamhet.  

Av oss undersökta detaljhandelsföretag svarade 29,2 % att det är mycket viktigt att ta hänsyn 

till konkurrenternas utbud och strategier innan företagen bestämmer sig för en lokalisering. 

För att detaljhandelsföretagen skall få kunskap om konkurrentsituationen gör företagaren ofta 

48 Borin, Leif, a a sid. 6:25 
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någon typ av marknadsundersökning. I vår enkät ställde vi en fråga angående detta och 

hänvisar till vår redovisning i avsnittet Genomförd marknadsundersökning före lokalisering. 

 

3.1.1.11 Åldersstruktur 

Analysen påvisar att åldersfördelning beaktas av 12,5 % detaljhandelsföretag som mycket 

viktig faktor. Motivering till detta är att varusortimentet måste riktas till den åldersstruktur 

som är karaktäristisk för kundkretsen. Det finns olika behov av konsumtion för barnfamiljer, 

familjer utan barn, enpersons- samt pensionärshushåll.   Inom detaljhandelns olika branscher 

har denna faktor olika betydelse. Där åldersstruktur kan spela en stor roll är vanligtvis butiker 

med inriktning mot kläder, skor, heminredning och hemelektronik. 

      

3.1.1.12 Inkomststruktur 

Inkomstfördelningen är en faktor som påverkar köpkraften hos konsumenterna. Ungefär en 

tredjedel av den disponibla inkomsten spenderas på detaljhandeln. Detta medför att ju bättre 

inkomster desto bättre är förutsättningarna för en ökad köpkraft.50 Enligt SCB har konsumtion 

inom detaljhandel av dagligvaror ökat med 4,9 % samt för specialvaror med 6,2 % mellan 

åren 2001-2002 inom för Sverige.51 

Resultatet visar att inkomststrukturen var en av de mest betydelsefulla faktorerna för 4,2 % av 

företagen. Företaget Karlsson bedömde dock detta som en mycket viktig orsak vid 

lokaliseringen i Bräkne-Hoby. Konsulten Mats Magnusson som deltog i företaget Karlssons 

lokaliseringsbeslut värderade inkomstläget i regionen till att ”inte vara bland det högsta” och 

detta såg de som positivt för sin kommande verksamhet inom lågprisvaruhandeln.  

 

För avstämning av ovanstående uppgifter har vi inhämtat information från SCB angående 

sammanräknad förvärvsinkomst. De presenterade uppgifterna avser Region/Län/Kommun, 

Medelinkomst, sammanräknad förvärvsinkomst, inkomståret 2001, Rang. efter samtliga 

kommuner samt förändring för samtliga i procent sedan år 2000 enl. SCB: s redovisning.52 

För att åskådliggöra de redovisade kommunernas samt Blekinge läns medelinkomst i relation 

till riket totalt har vi även räknat fram en procentsats, vilken visas nedan. I nedanstående 

49 Tonndorf, Hans G, a a, sid. 63. 
50 Bergström, Fredrik & Wikström, Niklas, a a sid. 22.   
51 Supermarket, nr 5-6 maj–juni 2003, sid. 12. 
52 www.SCB.se   
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tabell har vi valt att redovisa riket totalt, samtliga kommuner i Blekinge län samt en 

angränsande kommun i Kronobergs län.  

 

Region Medelinkomst 2001 Rangordning Förändring sedan 2000 % av Riket totalt
Riket 194031 2,1
Blekinge län 181674 1,6 93,6
Karlskrona 184599 94 2,0 95,1
Ronneby 174046 189 1,5 89,7
Karlshamn 182789 110 1,1 94,2
Sölvesborg 179156 145 1,2 92,3
Olofström 185222 92 1,8 95,5
Tingsryd 163310 260 0,7 84,2   

Fig.4: Sammanräknad förvärvsinkomst 
 

Det framgår att Ronneby Kommun är på 189:e plats bland Sveriges samtliga kommuner och 

har den lägsta rangordningen av Blekinges kommuner avseende år 2001. Enbart den 

angränsande kommunen Tingsryd har en lägre rangordning. Av ovanstående statistik framgår 

det att företaget Karlssons värdering av inkomstläget i Ronneby kommun stämmer, samt att 

det även finns andra kommuner med låga medelinkomster i dess närhet som t ex Tingsryds 

kommun.  

 

3.1.1.13 Högskolan finns i staden 

Eftersom Blekinge Tekniska Högskolan finns i Ronneby, bor här många studenter som 

kommer från olika regioner inom Sverige men också utländska studenter . Enligt VD:n på 

Matex är studenterna en viktig kundgrupp då de utgör en betydande del av befolkningen i 

Ronneby. Han förutsåg att dessa studenter har begränsade ekonomiska möjligheter som leder 

till ett intresse av att handla lågprisvaror.     

Av oss undersökta detaljhandelsföretag har 16,7 % visat att denna faktor är av mycket stor 

betydelse. 

 

3.1.1.14 Tillgång till arbetskraft 

Analysen från enkätundersökning tyder på att bara 12,5 % av alla tillfrågade 

detaljhandelsföretag som har bedömt tillgång till arbetskraft som en mycket viktig faktor. En 

av förklaringarna kan vara att det var 14,4 % arbetslösa av det totala invånareantalet mellan 

16-64 år inom Ronneby Kommun vid tidpunkten 20021231.53  Detta bör innebära att det finns 

53 Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket, Landstinget Blekinge, Ronneby Kommun, Välfärdsdata Ronneby 
Kommun 2002, Hela broschyren 
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en stor efterfråga av jobbtillfällen på  arbetsmarknaden av de arbetssökande. Både företagen 

Karlsson och Överskottsbolaget hade inga problem med att rekrytera personal till sina 

verksamheter då dessa företag har fått en stor mängd av ansökningar vid 

rekryteringstillfällena.  

  

3.1.1.15 Etableringsstöd 

Enligt näringslivschefen Ronny Johannesson i Ronneby Kommun finns det idag inga 

etableringsstöd för nya detaljhandelsföretag, utan enbart en typ av investeringsstöd, som de 

olika företagen kan ansöka om hos Länsstyrelsen. Med investeringsstöd menas här ett stöd 

som kan ges till existerande detaljhandelsföretag i syfte att utveckla sin verksamhet. Detta 

stöd får dock inte påverka konkurrenssituationen mot befintliga företag 

Efter kontakt med Arbetsförmedlingen i Ronneby, fick vi information om vilka 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns idag för nystartade egna företagare. 

Länsarbetsnämnden i Blekinge Län kan, genom de olika arbetsförmedlingarna, hjälpa de 

nystartade företagen vid rekrytering av lämplig personal. Det finns även ett näringsbidrag till 

nystartade egna företagare om dessa har varit arbetssökande under en längre tid. Först beslutar 

ALMI om det finns förutsättningar för de olika företagsidéerna och därefter har de nya 

företagarna möjlighet att starta sitt företag med ersättning från Arbetslöshetskassan under en 

6-månads period. Dessutom kan kvinnor, invandrare och arbetshandikappade få denna 

ersättning under en längre period. 

 

Av de undersökta detaljhandelsföretagen har enbart 12,5 % bedömt att etableringsstöd var en 

mycket viktig faktor vid lokaliseringsbesluten.  Eftersom dessa svar har framkommit via 

enkätundersökningen har vi inte velat följa upp dessa svar på grund av företagarnas 

personliga integritetsskäl.  

 

3.1.1.16 Annat 

Målsättningen med frågan var att få kunskaper om det fanns andra faktorer som var 

avgörande för företagets lokalisering men som inte har framkommit i vår enkätundersökning. 

Enbart 4,2 % av alla undersökta detaljhandelsföretag presenterade att det fanns andra orsaker. 

Ett av de mindre företagen som lokaliserade sig i Handelsbyn Futurum i Bräkne-Hoby anger 

Karlssons etablering som en mycket betydelsefull faktor för sin egen lokalisering. Detta svar 

borde dock ha hänförts till frågan Utbudet av kompletterande butiker i närheten.  
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3.1.2 Beräkning av tid för beslutsprocessen vid lokalisering av  

detaljhandelsföretagen  
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Fig.5: Detaljhandelsföretagens uppstartstid. 

 

Syftet med denna fråga var att få det bekräftat att beslutsprocesserna om lokalisering inom de 

olika företagen är en process och inte bara själva avgörandet. I denna process bedömer 

företagen olika alternativ samt dess betydelse. Detta sker under en dynamik där värdena på de 

olika faktorerna förändras under tidens gång. Danielsson och Malmberg sammanfattar 

begreppet beslut enligt följande: ”Beslut uppfattas som en utdragen process i stället för en 

aktivitet vid en enda tidpunkt. Därför är det egentligen bättre att tala om beslutsprocesser än 

om enbart beslutsfattande”.54 

Av alla tillfrågade detaljhandelsföretagen har 67 % uppskattat tiden vid beslutsprocessen för 

lokaliseringen upp till 6 månader. Av oss utförd undersökning tyder svaren på att 21 % av 

samtliga företag uppskattar att det tog från 7 till 12 månader från första aktiviteten till butiken 

öppnades. Resterande 13 % har valt att inte svara. 

Egen källkritik: För att ha tydliggjort den avsedda uppstartstidens längd kunde vi ha haft flera 

alternativ med kortare tidsperioder. 

 

 

54 Danielsson, Albert & Malmberg, Anders, a a, sid. 6. 
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3.1.3 Uppskattning av problem vid lokalisering av detaljhandelsföretag 
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Fig.6: Uppskattning av problem vid lokalisering av detaljhandelsföretag 
 

Vi har valt att ställa denna fråga i vår enkät i syfte att få kunskaper om företagens eventuella 

problem vid lokaliseringen på grund av att dessa kan påverka tidsperioden för 

beslutsprocessen.  Vår avsikt har inte varit att fånga något värde på dessa faktorer, utan enbart 

svaren Ja, Nej respektive, Ej relevant. Litteraturen pekar på att det finns en mängd olika 

faktorer som påverkar företagen och det är kring dessa som vi har fokuserat våra 

frågeformuleringar. Kostnader för lokaler, som anpassning av lokaler samt hyror är att 

hänföra till s.k. kostnadsfaktorer. Hit hänförs även kostnader för personal. Problem med att få 

leveranser i tid påverkar däremot enbart intäktsfaktorerna. Administrativa svårigheter med att 

starta eget samt eventuella finansieringsproblem är dock att hänföra till administrativa 

faktorer. 

Leif Borin gör en uppdelning av lokaliseringsfaktorer i ovan presenterade grupper och 

fördjupning av dessa görs av oss i teoriavsnittet.  

Resultaten från enkäten påvisar följande:  

• 63 % upplever inte att de har haft några problem med att ”starta eget”, medan enbart 4 

% upplever att de har haft någon typ av problem med detta. 

• 71 % har inte haft några svårigheter med att finna en lämplig finansiering.  

• 67 % har inte haft några problem med att hitta lämpliga lokaler och 17 % har redovisat 

att de har haft någon typ av problem inom detta område. 

• 74 % har inte haft stora kostnader med att anpassa lokalerna och 13 % har redovisat att 

de har haft stora kostnader. 
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• 71 % har inte haft några problem med att rekrytera personal och 4 % har haft problem 

med rekryteringen. 

• 74 % har inte haft några svårigheter med att få leveranser i tid, medan 13 % har 

redovisat att de har haft svårigheter med detta. 

 

Analysen påvisar att det är enbart ett fåtal antal detaljhandelsföretag som har haft några typer 

av problem vid lokaliseringen/etableringen i Ronneby och Bräkne-Hoby. Detta ser vi som ett 

mycket positivt resultat då företagen enligt vår referensram brukar beskriva sig själva med 

mera problem.  

  

3.1.4 Genomförd marknadsundersökning före lokalisering 
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Fig.7: Marknadsundersökning. 

 

Ett av de avgörande besluten som företaget måste fatta före lokalisering på ny ort är om de 

skall göra en egen marknadsundersökning eller om de har inskaffat tillräckligt med kunskaper 

på ett annat sätt. Inriktningen som företagen gör mot marknadsundersökningar kan hänföras 

till H Ländell:s  indelning, där marknadsundersökning är en faktor som ger kunskaper om 

ekonomiska aktiviteter som speglar relationen mellan kunder, leverantörer och konkurrenter.  

Av alla tillfrågade företag har 58 % inte genomfört någon typ av marknadsundersökning. 

Detta ser vi som mycket förvånande, då det enligt Philip Kotler ”utan undersökningar är 

företag blinda när de kommer in på marknaden”.55 Detta kan tyda på att de 

detaljhandelsföretagen som har lokaliserat sig i Ronneby samt i Bräkne-Hoby har bedömt att 

55 Kotler, Philip, a a, sid.47. 
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de har redan haft tillräckliga kunskaper om de konsumenter som de inriktade sig mot. Av  

samtliga företag gjorde 35 % en egen undersökning, t ex i form av jämförelser mot andra 

städer som har motsvarande befolkningsstorlek.  

Bland de detaljhandelsföretagen som vi har varit i kontakt med har 9 % genomfört 

undersökning av någon annan typ. Ett exempel är butikskedjan Dressmann som vid beslutet 

om öppnandet av ny butik i Ronneby centrum inhämtade kunskaper om marknaden från 

undersökningen som tidigare hade genomförts av butikskedjan Lindex. Dressmann bedömer 

att Lindex har ett kompletterande sortiment, därför försöker företagen att samarbeta med 

varandra. 

  

3.1.5 Antal detaljhandelsföretag i kontakt med näringslivsenheten på 

Ronneby Kommun samt ABRI vid lokaliseringen. 
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Fig.8:  Detaljhandelsföretagens kontakt med Ronneby Kommun och ABRI vid lokalisering. 

 

Vi har valt att ställa dessa frågor eftersom vi i vårt arbete presenterar också Ronneby 

Kommuns samt ABRI: s perspektiv vid lokalisering av detaljhandelsföretag. Den första 

kontakten som detaljhandelsföretagarna utför riktar sig mot olika fastighetsägare för att hitta 

lämpliga, tomma lokaler avsedda för detaljhandel. Anledning till att vi ställde denna fråga i 

vår enkätundersökning var att vi ta reda på hur många detaljhandelsföretag som söker kontakt 

med näringslivsenhet för att få information om tillgängliga lokaler avsedda för detaljhandel 

eller i andra frågor.  Av alla detaljhandelsföretagen som har deltagit i vår undersökning har 
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enbart 21 % varit i kontakt med näringslivsenheten för att få kunskaper om lediga lokaler 

samt dess fastighetsägare.  

 Det är 17 % av detaljhandelsföretagen som har varit i kontakt med ABRI och dessa är enbart 

de företag som lokaliserade sig i Bräkne-Hoby vid bildandet av Handelsbyn Futurum. ABRI 

är lokalernas fastighetsägare och de har gjort anpassningar av dessa enligt hyresgästernas 

önskemål.  

Egen källkritik: Följdfrågor kunde ha ställts, för att få information om detaljhandelsföretagen 

önskade ytterligare kontakt med Ronneby Kommun alternativt ABRI före sina 

lokaliseringsbeslut. 

 

3.2 Företagens perspektiv 
 
3.2.1 Matex 
Detaljhandelsföretaget Matex lokaliserade sig i Ronneby centrum 1998. Lokalen som 

företaget valt att etablera sig i ligger i huset som byggdes 1972. Före 1998 bedrev 

detaljhandelsföretaget Prisma sin verksamhet där. Under denna tid genomfördes stora 

förändringar i omvärlden i form av att trafikflödet i city ändrades genom införandet av 

enkelriktade gator. Detta påverkade det dåvarande företaget negativt och omsättningen sjönk 

med ca 20 % som var en av orsakerna till att företaget senare avvecklades. Därefter bildades 

en ny butik vid namn Pris-Esset. Även detta företag lyckades inte få någon tillfredsställande 

lönsamhet. Ägarna den s.k. D-gruppen inom Axfood hade då ett löpande hyreskontrakt och 

bestämde sig därför att fortsätta och istället öppnades en ny butik inom koncept som drivs 

inom samma koncern. VD:n rekryterades från Skåne som flyttade hit för att starta det nya 

företaget, under Matex namn. 

VD:n bedömde situationen som relativt svår vid etableringstillfället, bl.a. hade butiken dålig 

tillgång på parkeringsplatser. Dessa ligger besvärligt till, på taket av varuhuset, vilket innebär 

att kunderna måste göra en 180 graders sväng med bilen för att komma på plats. Han hade 

även en stark konkurrent i detaljhandelsföretag Maxi och bedömde satsningen som ett 

riskprojekt.  

En avgörande faktor som påverkade butikens lokaliseringsbeslut var att ”läget fanns” enligt 

hans egna ord. Eftersom lokalen fanns i Ronneby centrum bedömde VD:n att det kommer att 

vara lätt för kunder att ta sig dit. Ett av konceptet var att kunna erbjuda varor med samma 

kvalitet, fast med lägre pris och VD: ns uppfattning är att både höginkomsttagare och 

låginkomsttagare är intresserade av lågprishandel. Företaget försöker att anpassa priserna och 
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varuutbudet så att även studenterna vid Blekinge Tekniska Högskolan kan räknas in som 

kundunderlag, vilka han ser som en viktig grupp. 

Under första fem månader hade företag ökat bruttoomsättningen från 30 till 75 miljoner. Idag 

omsätter företag för närmare 93 miljoner. 

 

3.2.2 Överskottbolaget   
Detaljhandelsföretag Överskottsbolaget är en kedja inom lågprisvaruhandel som lokaliserade 

butik nr 48 i det nya handelsområdet Sörby utanför Ronneby centrum. Lokalen är byggd av 

företaget Bygg Fast på uppdrag av lågprisvarukedjan. Företaget fattade beslut om lokalisering 

av en ny butik efter bedömning att det fanns ett tillräckligt kundunderlag som kommer att 

vara intresserat av butikens varuutbud. Nästa steg i beslutsprocessen var att genomföra en 

prognos i form av en preliminär budget om hur lönsamheten för butiken beräknas.  

 

En av de viktigaste faktorer för företagets lokalisering var att det är ett attraktiv geografisk 

läge, acceptabla hyreskostnader, bra infrastruktur samt ett stort antal parkeringsplatser. 

Lågprisvaruhuset bedömde utbudet av kompletterande butiker i närheten som en mycket 

viktig faktor vid lokaliseringen och har därför stora förhoppningar om att området kommer att 

expandera genom att det finns lediga tomter för andra detaljhandelsföretag i närheten.  

 

3.2.3 Dressmann 
Butikskedjan Dressmann lokaliserade sin butik i Ronneby som nr 73 i landet och denna butik 

var den första i Blekinge. Detta innebar bl.a. att konsumenterna åkte från närliggande städer 

som Karlskrona och Karlshamn för att handla i denna butik. Den butiksföreståndare som vi 

intervjuade var inte med när själva lokaliseringsbeslutet togs. För att få mera exakt 

beskrivning angående hur besluten togs vid lokaliseringen hänvisade han till företagets 

Etableringschef samt till Marknadschefen, vilka arbetar centralt inom företaget, vilka vi tyvärr 

inte lyckades att få kontakt med. Butiksföreståndaren påtalade även att representanterna för 

näringslivskontoret i Ronneby Kommun arbetade mycket aktivt för att få till stånd 

Dressmanns lokalisering.  Eftersom Butikkedjan lokaliserar sina butiker i städer med ett antal 

invånare som är större än 30 000, fattade företagsledningen ett unikt beslut genom att 

lokalisera sig i Ronneby som enbart hade 28 000 invånare vid lokaliseringstillfället. 

Företagsledning fattade ett beslut om att lokalisera sig i Blekinge och sedan var det lokalen 

som var avgörande. Det var Marknadschefen som blev inbjuden av anställda på 
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näringslivskontor att titta på lokaler som var avsedda för detaljhandel. Den främsta faktor som 

ledde till lokaliseringen just i Ronneby var att företagsledningen hittade en butik som svarade 

mot deras förväntningar. Eftersom butikslokalen redan var uthyrd till ett annat 

detaljhandelsföretag ordnade näringslivskontoret att den dåvarande hyresgästen flyttade till en 

annan lokal. Efter en smärre ombyggnader kunde företaget flytta in. Före lokaliseringen 

använde sig företaget av en marknadsundersökning som företaget Lindex hade gjort tidigare 

före beslutet om lokalisering av sin butik i Ronneby. Dessa båda företag följer ofta varandra 

vid lokaliseringar då respektive butiks varuutbud kompletterar varandra. Männen kan titta 

efter herrkläder, medan kvinnorna kan inhandla damkläder. Lindex hade vid detta 

lokaliseringstillfälle precis lokaliserat sig till Ronneby centrum, därför försökte 

företagskedjorna att samarbeta med varandra i syfte att främja handeln. Vid lokaliseringen var 

det geografiska läget, beräknat kundunderlag, utbudet av kompletterande butiker samt 

lokalerbjudande från fastighetsägaren de mest betydelsefulla faktorer för lokaliseringen av 

butiken i Ronneby. Han har även synpunkter på åtgärder för att få ett attraktiv Ronneby 

centrum och tycker att man skall gynna handel före annan typ av verksamhet som t ex gym.   

 

3.2.4 Karlsson 
Vi har deltagit i ett frukostmöte som arrangerades av Näringslivsenheten i Ronneby Kommun, 

torsdagen den 13 november, i Lernias lokaler. Deltagare var representanter från näringslivet, 

ABRI, näringslivsenheten samt övriga som hade anmält sitt intresse. Information om mötet 

hade gått ut via lokalpressen samt Ronneby Kommuns hemsida. Programmet var följande 

enligt informationen på Ronneby Kommuns hemsida:  

”Frukostmötet kommer att handla om Karlssons etablering i Bräkne-Hoby. Vi får dessutom 

veta varför lokaliseringen hamnade just här och vad Karlssons egentligen står för.”     

Föredragare vid mötet var Mats Magnusson vilken representerade företaget Karlsson. Han 

spelade en stor roll som konsult i beslutsprocessen om lokalisering av den nya butiken i 

Bräkne-Hoby.  

Företaget Karlsson är startat av Göran Karlsson i mitten av 60-talet och han anses vara en äkta 

entreprenör. Hans ledstjärna är inriktning mot lågpriskonsumenter samt att ha en hög 

omsättning. Företag har butiker i Veddige, Morgongåva, Åstorp, Högsby, Ed samt i Bräkne-

Hoby. Den senare öppnades onsdagen den 26 november 2003.  

Ägarens förväntningar på verksamheten i Bräkne-Hoby är mycket stora och han är mycket 

nöjd med arbetet hittills. Den föredragande konsulten framförde ett stort tack till ABRI:s 
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representant Tyrone Carlsson som aktivt har medverkat till att företaget Karlsson har kunnat 

göra denna lokalisering.  

 

Den främsta anledningen till att företaget fattade beslut att lokalisera sin butik i Bräkne-Hoby 

var att det fanns lediga lämpliga lokaler som förmedlades genom ABRI. Det var en mycket 

viktig faktor för företaget att orten ligger mitt i Blekinge, som lätt kan nås av kunder inom en 

radie av 10 mil. En annan mest betydelsefull faktor var att orten, som företaget lokaliserade 

sin butik till, är liten. Ägaren tycker att det är en fördel att etablera sig på en liten ort, då 

företaget på detta sätt kommer i fokus. Företaget tog hänsyn till inkomststruktur i regionen, 

vilken bedömdes som låg. Eftersom turistnäringen i omgivningen är på uppåtgående vill 

Karlsson gärna samarbeta med den. Förutom Karlsson har ett antal andra detaljhandelsföretag 

lokaliserats i samma lokal som kan leda till att det nya köpcentrum blir en magnet i regionen. 

Det framkom även vilka värden som är viktiga för företaget Karlsson: 

• Mer informationsteknik i butiken. 
• Inriktning mot festivalhandel 
• Ökad internationell konkurrens 
• Ökad fokusering på det lokala. 
• Egna varumärken. 
• Större betydelse för säkerhetsfrågor 
• Miljöfrågor 
• Närmare relation till kunderna 

 

Företaget Karlsson vill även markera att företaget anpassar sig enligt de nya teorier som 

framfördes av konsulten, vilket innebär att det är mycket viktigt att kunderna skall ha roligt 

när de handlar.  

”Ny trend i framtiden =  5 E istället för 4 P!56” 

De fem orden som börjar på bokstaven E är följande:   

Experience, Entertainment, Excitement, Emotions och Engagement” 

 

Företaget har inte gjort någon vetenskaplig marknadsundersökning inför denna lokalisering 

utan grundar sitt beslut enbart på bedömningar och tidigare erfarenheter. Mats Magnusson 

berättade även att lokaliseringen lika gärna hade kunnat bli i Karlshamnsregionen om 

företaget inte hade hittat denna lämpliga lokal i Bräkne-Hoby. Vid diskussion om den 

befintliga konkurrensen framgick att Karlsson inte känner något hot mot t ex 

56   4P= Produkt, Plats, Pris och Påverkan , enl. Kotler, a a, sid.123. 
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Överskottsbolaget.  Motto vid anställningen av den ansvarige chefen har varit, att hon/han 

framför allt skall ”vara en bra teamledare” samt ha ”en bra entreprenörsanda”.   

 

3.3 Ronneby Kommuns perspektiv  
 
3.3.1 Näringslivsenhet 

”En av kommunens viktigaste uppgifter är att ge förutsättningar för företagen att 

bevara och utveckla det lokala näringslivets konkurrenskraft och omfattning, skapa ett 

gott näringslivsklimat, som också lockar till sig nya företag och därmed skapar nya 

arbetstillfällen”57 

Handel som näring är viktigt för alla kommuner. Ansvariga för näringslivsutvecklingen 

försöker analysera vad det är som gör att Ronneby Kommun kan vidareutvecklas som 

handelsstad. 

Under perioden 1998-2001 genomfördes ett ”Centrumprojekt”. Tommy Svensson, som var 

anställd på näringslivskontoret i Ronneby Kommun och VD för ABRI, planerade själv 

upplägget för detta projekt och beslut togs i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen blev styrgrupp för projektet och Tommy Svensson blev projektledare och 

ytterligare en person anställdes för det 3-åriga projektet. ”Fokusera något så händer något!” 

var Tommy Svenssons egna ord om projektet. 

Dess syfte var att kartlägga området, först vilka butiker som fanns och därefter vilka lokaler 

som var tomma i Ronneby centrum. Därefter talade Tommy Svensson om för omgivningen 

genom telefonsamtal och inbjudningar att det fanns möjligheter till lokalisering av nya 

detaljhandelsföretag. Resultatet från projektet blev, att ett antal nya detaljhandelsföretag 

lokaliserade sig under denna period i Ronneby centrum. Projektmedlemmarna förde en 

mycket aktiv marknadsföring som ledde till att butikskedjan Dressmann öppnade sin första 

butik i Blekinge och företagsledningen beslutade att lokalisera butiken till Ronneby. Ett av 

villkoren för lokaliseringen var önskemål om en viss lokal, som emellertid var upptagen av 

andra hyresgäster. Efter diskussion mellan den dåvarande hyresgästen och Tommy Svensson 

lyckades de finna en acceptabel lösning med en ny lokal till den befintliga verksamheten.   

Därefter blev det klart med etablering av Dressmann och hyreskontrakt kunde skrivas mellan 

Dressmann och hyresvärden. Öppnandet kom att ske dagen före julafton år 1999, strax före 

57 www.ronneby.se  
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millenniumskiftet. Affären drog till sig kunder även från närliggande städer, vilken även var 

till nytta för andra butiker.  

Denna lokalisering kändes som ett genombrott för att få ett mera aktivt och levande Ronneby 

som handelsstad. Hela processen pågick i högt tempo och därefter lyckades ansvariga för 

projektet att få flera andra lyckade lokaliseringar som t ex butikerna B-Young och Vero 

Moda. Lokaliseringen av matvarubutiken Matex hanterades av företaget på egen hand 

tillsammans med fastighetsägaren. Tommy Svensson jobbade mycket aktivt för att få 

butikskedjan Lindex nya butik att lokalisera sig till de befintliga lokalerna i anslutning till 

Matex. Konkurrenterna var positiva till dessa lokaliseringar och framförallt Lindex och 

Dressmann ledde till nya lokaliseringar av andra butiker.  

Tommy Svensson gjorde en sammanfattning av centrumprojektet och nämnde att det inte var 

lätt att hitta nya detaljhandelsföretag som ville lokalisera sig i Ronneby. Framförallt 

butikskedjor har inte varit positiva till Ronneby, förmodligen pga. dess befolkningsstorlek.  

Av tjugo tillfrågade företag lyckade projektledaren att övertyga ca tio till lokalisering i 

Ronneby. Han framhöll även att centrumprojektet, som avslutades 2001, skall ses som ett 

långsiktigt projekt och att resultaten kan komma längre fram. 

 

Ronneby Kommuns näringsliv är i ständig utveckling för att försöka locka hit nya företag och 

erbjuda dem goda utvecklingsmöjligheter. Under år 2003 ägnade Ronneby Kommun mycket 

uppmärksamhet åt handel och turism för att söka bra samverkansformer för att utveckla dessa 

områden. En verksamhetsplan har skapats i syfte att nå ett bättre näringslivsklimat i Ronneby 

Kommun. Målsättningen var att det sker en etablering av minst 70 nya företag under 2003 

samt att minst 80 % av företagen ska vara nöjda med kommunens service. De företag som 

önskar få kontakt med näringslivskontoret skall också få möjlighet till en sådan58.  

 

Ronny Johannesson som idag är näringslivschef i Ronneby Kommun samarbetar med 

Ronneby Handels- och Intresseförening59 i frågan om utveckling av Ronneby som 

handelsstad. Det finns ett behov av en professionell marknadsförare. Denna person, som i ett 

gemensamt förslag, benämns centrumledare skulle samfinansieras av kommunen, handlarna 

och fastighetsägarna. Hans/hennes arbetsuppgift skulle vara att analysera handelsutbud samt 

att hitta områden som behövs förstärkas. En av uppgifterna är också att sammanföra och 

58 www.ronneby.se 
59 www.ronneby.se 
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gemensamt marknadsföra Ronneby som handelsstad och tillsammans med kommunen 

tydliggöra på vilken sätt Ronneby ska fungera som handelsstad. Till dagens datum har alla 

parter inte lyckats att enas kring detta förslag. De inblandade har haft ett antal möten, där det 

har funnits en positiv respons, men det har blivit svårt att få tillräckligt många intressenter för 

att kunna genomföra detta förslag.  Den 8 januari 2004 kommer ett nytt försök att göras för att 

kunna förverkliga denna idé. Problemet är att Ronneby Kommun inte ensam kan ta på sig 

uppgiften att vara den som får nya företag att etablera sig inom området för handel. Det måste 

finnas en gemensam intressevärld, enligt Ronny Johannesson, där alla handlare, alla 

fastighetsägare som äger fastigheter för handel tillsammans med Ronneby Kommun skulle 

gemensamt arbeta för lokalisering och utveckling av handel i Ronneby. Förslag till 

finansiering av denna centrumledarfunktion är, att respektive part skall betala en tredjedel var. 

  

Det som Ronneby Kommun gör i övrigt är, att försöka, med den förmåga de kan, att påverka 

sådana intressenter som de tror skulle kunna bidra till en förbättrad handel. Ett exempel är en 

leksaksaffär som saknas i Ronneby. Ronny Johannesson har personligen varit i kontakt med 

ett flertal av de stora leksakskedjorna och de affärer som ligger i grannkommunerna men 

ingen har visat intresse av att lokalisera sig hit. Förklaring till detta är att Ronneby uppfattas 

som en alltför liten marknad för leksakshandel! Att företagen ska bidra till betalning för att 

finansiera en centrumsamordnare är ingen ovanlig lösning. De kommuner som har en 

centrumledarfunktion har en gemensam finansiering, även om den ser olika ut i respektive 

kommun. Ronny Johannesson kommer inte enligt den nuvarande planeringen att föreslå till 

kommunstyrelsen att kommunen ska inrätta en tjänst för att utveckla handel, om inte 

handlarna själva visar intresse för utveckling av handeln. När det gäller samarbetet med 

Ronneby Handels- och Intresseförening är det ett välfungerande samarbete. 

Näringslivsenheten har regelbundna möte där Ronny Johannesson träffar alla ordförandena i 

de föreningar som stödjer företagen.  

 

Externhandel60 ökar betydligt och stora företag har intresse av att öka etableringarna. Enligt 

Ronny Johannesson har det blivit lättare att attrahera de stora kedjorna när Ronneby som 

kommun kan erbjuda bra möjligheter i området, samtidigt som det har blivit svårare att 

attrahera de små detaljhandelsföretagen. Hans åsikt är att de är rädda för konkurrens från de 

stora kedjorna. Idag befinner vi oss i en strukturförändring i köpvanor och handel 
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överhuvudtaget.  Sådana företag som försöker att hålla ett brett sortiment och ligger i stadens 

centrum kommer att ha svårt att bedriva sin verksamhet. 

 

Den främsta tillgången för Ronneby Kommun, för att attrahera nya detaljhandelsföretagen, är 

idag Sörby, ett fantastiskt område som är ett en av länets finaste etableringsområde enligt 

Ronny Johannesson. Det ligger nära väg E 22 och riksväg nr. 30. Ronneby Kommun har en 

flygplats i kommunen som kan betyda mycket för lokalisering an nya företag. Ett av de 

viktigaste argumenten för företagen att lokalisera sig i Ronneby är att Ronneby Kommun kan 

erbjuda rimliga priser på tomtmarken, i förhållande till andra områden som finns mitt i 

Blekinge. För externhandel är detta ett mycket bra område. 

 

När det gäller detaljhandeln i Ronneby centrum är det viktigt att näringslivsklimatet i 

kommunen är bra enligt Ronny Johannesson.  Det betyder att Ronneby som kommun svarar 

på handlarnas synpunkter, att detaljhandelsföretagen får den service från kommunen som 

behövs för att bedriva denna typ av verksamhet. Det är en viktig konkurrensfaktor i 

förhållande till andra kommuner. Anställda på Näringslivskontoret i Ronneby Kommun 

jobbar tillsammans med kommunstyrelsen med ett antal förslag angående hur Ronneby ska bli 

ännu bättre som handelsstad. En viktig faktor är att attrahera nya företag. Detta innebär att nya 

förslag har lagts om bl.a. förbättring av trafikflöden och ljussättningar. Detaljhandeln i 

stadens centrum är ett komplement till externhandel så är det är viktigt att det utbudet som 

finns i centrum passar i förhållande till utbudet som finns i den externa handeln. 

Utvärderingar, som Svensk Handel har gjort för de kommuner som har lyckats med sina 

handelsetableringar, visar att kommunerna genom att använda denna samverkande funktion 

har fått en totallösning där centrum handel och externhandel kompletterar varandra. 

  

Ett annat försök som Ronneby Kommun gör för att få till stånd ett bättre näringsklimat är att 

stötta nya detaljhandelsföretag i form av inbjudanden till diskussioner med anställda på 

näringslivskontoret.  Syftet med diskussionerna är ta reda på företagens planer och tankar och 

utifrån det perspektivet bygga ett nätverk mellan näringslivskontoret och handlarna.  

 

 

 

60 handel som lokaliserar sig utanför stadens centrum enligt Ronny Johannesson 
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3.3.2 ABRI 
 
Kommunen bedriver en stor del av sitt arbete mot näringslivet genom det helägda kommunala 

bolaget, AB Industrifastigheter i Ronneby (ABRI), som har egen styrelse vilket innebär eget 

bestämmande. Större beslut förankras dock även i Ronneby Kommuns kommunfullmäktige 

enligt fastställda regler och riktlinjer. Bolagets uppgift är i första hand att stödja och utveckla 

näringslivet inom Ronneby kommun genom att tillhandahålla tomtmark och lokaler för 

företag. ABRI är marknadsledande lokalhållare i kommunen men har ett mycket bra 

samarbete med övriga fastighetsägare. Bolaget har inget avkastningskrav att gå med vinst 

genom att bedriva sin verksamhet. I utvecklingen av kommunens näringsliv spelar ABRI den 

centrala rollen, genom att äga lokaler med sammanlagda ytan av 155 000 m2. Bolagets 

främsta möjligheter i utvecklingen av näringslivet är ett flexibelt sätt att agera och bearbeta 

marknaden. ABRI samarbetar med näringslivskontoret och privata fastighetsägare för att 

medverka till lokalisering av nya företag i Ronneby Kommun. 

 

Marknadschefen för ABRI, Tyrone Carlsson samt näringslivschefen i Ronneby Kommun 

Ronny Johannesson samarbetar med varandra för att marknadsföra Ronneby Kommun i olika 

sammanhang i syfte att ge en positiv bild av Ronneby Kommun. ABRI har inget ansvar att 

utveckla Ronneby centrum genom att hitta företag som vill lokalisera sig hit. När det gäller 

handel, är det inte deras primära arbetsområde. Om ledningen för bolaget bedömer att det är 

lämpligt att bedriva handel i bolagets fastigheter försöker ABRI attrahera handelsföretagen till 

att lokalisera sig i Ronneby Kommun. Bolaget försöker att vara i ständigt kontakt med 

omvärlden genom att söka och bedöma olika alternativ och använder sig av ett väldig flexibelt 

tänkande för att hitta det rätta tillfället som leder till lokalisering av nya företag. ABRI är 

ständigt öppet för nya möjligheter. Bolaget är berett att ställa om industrilokaler till lokaler 

där det finns möjligheter att bedriva en annan typ av verksamhet, bygga nya fastigheter och 

hyra ut om det finns potential och resurser. De arbetar också mycket nära sina kunder, dvs. att 

anpassar sig till kundernas önskemål. Det kommunala bolaget har inget självändamål i att äga 

lokaler. Om företagen önskar köpa sina egna lokaler sker detta på ett praktiskt och 

affärsmässigt sätt. Kompetensen hos personalen är hög, samt har en styrelse som är fokuserad 

på frågor som gäller utveckling av näringsliv och lokalisering av företag. 

 

ABRI spelade en viktig roll vid etableringen av detaljhandelsföretaget Karlsson i Bräkne- 

Hoby. Företaget lokaliserade sig i lokaler, där för några år sedan företaget Nokia hade bedrivit 
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en del av sin verksamhet. Innan Karlsson lokaliserade sig dit hade Nokia samt några andra 

tillverkningsföretag avvecklats som ledde till att en lokal med en yta av sammanlagt 11 000m2 

blev tom. ABRI, som ägare till fastigheten, fick som uppgift att attrahera nya företag att 

lokalisera sig i lokalen. Att fylla de lediga lokalerna med producerande verksamheter 

uppfattades som en väldigt svårt uppgift. Bräkne-Hoby som industrisamhälle har upplevt 

nedgång under väldigt många år. Många företag hade avvecklats och därför blev det viktigt att 

hitta andra möjligheter för att kunna utveckla landsbygden. En av möjligheterna var att kunna 

anpassa den tomma industrifastigheten till en lokal med möjligheter att bedriva en helt annan 

verksamhet, dels för att stötta bygden med dess, invånare, turism, lanthandel samt redan 

existerande företag. 

Samtidigt var representanter för företaget Karlsson från Ullared intresserade av att etablera sin 

nästa butik någonstans i sydöstra Sverige.  Konsult för detta företag, Mats Magnusson som 

jobbar med etablering av nya butiker, ringde till marknadschefen för ABRI för att få 

information om det fanns lämpliga lokaler för att bedriva handel i Ronneby Kommun.  Han 

var samtidigt på väg till Karlshamn i ett annat ärende. Lokalen i Bräkne-Hoby visade sig vara 

en lokal som motsvarade företagets alla förväntningar för att kunna bedriva detaljhandel i 

sydöstra Sverige.  ABRI spelade en viktig roll i företagets process att lokalisera en ny butik. 

ABRI höll en ständig kontakt med företaget där diskussioner pågick om hur bolaget skulle 

försöka att förverkliga företagets önskemål och genom detta påverka företagets 

lokaliseringsbeslut. Bolaget bedömde geografiskt läge, infrastruktur och marknad. 

Marknadschefen för ABRI genomförde en undersökning om hur omvärlden runt lokalen ser 

ut, hur många människor bor inom 3, 5 och 10 mil. Nästa steg i processen var att bedöma hur 

mycket det kostar att ställa om fastigheten, hur många parkeringsplatser behövs och på vilket 

sätt kommer de att byggas, samt vilka utvecklingsmöjligheter finns så att hela projektet ska 

bli lyckat i framtiden.  Bolaget genomförde en viktig grundanalys för att bedöma om det finns 

ekonomiska möjligheter för att förverkliga projektet. ABRI:s uppgift var också att ta kontakt 

med Byggnadsnämnden och  Kommunfullmäktige inom Ronneby Kommun, Ronneby Miljö 

& Teknik, Länsstyrelsen i Blekinge Län och Vägverket så att alla normer skulle bli uppfyllda 

för att bedriva en ny form av verksamhet i fastigheten,  som tidigare var avsedd för 

industriproduktion. 

 

När butiken, som har fått namnet Karlsson, lokaliserade sig i lokalen började processen att 

fylla samtliga 2 400 m2 lediga yta som blev kvar i lokalen. ABRI: s uppgift var att hitta 
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kompletterande verksamhet till butiken och att göra fastigheten attraktiv.  Bolaget förhandlade 

med att antal olika företag och idag finns det tolv olika företag i fastigheten, bland dem åtta 

butiker och med totalt 128 arbetstillfällen. 

 

När det gäller framtiden beträffande nya detaljhandelsföretag är ABRI beredda att projektera, 

bygga och hyra ut nya lokaler om bolaget bedömer att en ny lokalisering är av strategisk 

betydelse för näringslivsutvecklingen inom kommunen.    

 

3.3.3 Politisk vision om handel 
Politiker styr kommunal verksamhet i syfte att möta och forma framtiden. De skapar genom 

detta förutsättningar för en stabil samhällsutveckling, fördelar möjligheter och skapar 

mångfald. Politiskt engagemang för näringslivets utveckling är en förutsättning för att kunna 

behålla och utveckla service och olika verksamhet inom Ronneby Kommun.61 Alla politiska 

partier är överens att ett fungerande näringsliv skapar trivsel och självförtroende. Både 

majoritet och opposition vill skapa bättre förutsättningar för att utveckla näringslivet i 

Ronneby Kommun. Politiker spelar en viktig roll vid nyetableringar och utveckling av 

befintliga företag. Viktiga beslut i form av att utveckla stadsplanering, säkerhet, barnomsorg 

och ett bra samarbete med näringslivskontoret leder till att rätt beslut fattas i rätt tid 

beträffande lokaliseringar av nya företag.  

 

Politikens uppgift idag är att bidra till att skapa ett bra företagsklimat i form av en väl 

fungerande kommunikation till och från kommunen, ett tillräckligt stort antal 

parkeringsplatser, ha god framförhållning och planering av markresurser för bostäder och 

företagsetableringar. En annan uppgift är skapa en god infrastruktur samt utveckling av 

medborgarservice i hela kommunen för att ha ett bra samarbete mellan kommun och 

medborgare. Politiker jobbar ständigt för att förbättra förutsättningarna för att skapa nya 

företag genom bättre samordning mellan företagen och kommunen, utveckling av nätet med 

gång- och cykelvägar, bra belysning och trevliga parker och omgivningar. 

 

Miljön är en mycket betydelsefull faktor. Målsättningen är att människor vill komma och 

handla i kommunen, men att det bör vara också en upplevelse, så att kunderna vill komma 

61 www.ronneby.se 
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tillbaka. Marknadsföringen av kommunen kommer att ske på ett bättre sätt och den skall vara 

en viktig del i näringslivsarbetet, samt kommunen önskar även samarbeta mera med andra 

kommuner och Region Blekinge (Regionalt organ för samtliga kommuner inom Blekinge). 

Politikerna diskuterar detaljhandel utifrån det perspektivet, att Ronneby Kommun ska vara 

attraktiv som handelsstad. Det genomförs strategiska diskussioner om var 

detaljhandelsetableringar ska ske. Alla politiska partier var positiva till ”Centrumprojekt” som 

genomfördes under åren 1998-2001 för att få en ökad etablering av detaljhandelsföretag inom 

Ronneby centrum, eftersom grunden för ökad tillväxt i kommunen skapas genom tillväxt i 

näringslivet.  

 

Det var ett politiskt beslut att lägga en handelsverksamhet i Sörbyområdet som ligger i 

omedelbar anslutning till E22 och riksväg nr 30. Politiker uppfattar detta område som 

attraktivt för olika verksamheter, som terminalhantering, partihandel och detaljhandel. 

Ronneby Kommun sålde marken till ett privat entreprenörföretag, Bygg Fast, som hade till 

uppgift att exploatera området och därmed attrahera nya detaljhandelsföretag. Denna 

försäljning ses naturlig, eftersom politiker som beslutsfattare inte har någon ambition till att 

påverka vilka detaljhandelsföretag som kommer att lokalisera sig i Ronneby Kommun.  

Utredningar som genomfördes av Ronneby Kommun påvisar att lokalisering av nya 

detaljhandelsföretag inte är negativ för stadskärnans handel enligt näringslivschefen.  I 

stadskärnan är 16 % av ytan detaljhandel, vilket motsvarar 20 000 m2. Restauranger och 

serveringar motsvarar ca 4 000 m2. Detta påvisar stadskärnans betydelse som mötesplats och 

att butikerna är en väsentlig del för stadskärnans attraktivitet och innehåll.62 

 

4 Slutsats 
 
Nedan följer en redogörelse för de slutsatser som vi har dragit utifrån våra tolkningar av 

empirin,  där de mest betydelsefulla faktorerna visas i fallande ordning.  

 

Av samtliga företag i undersökningen åskådliggör analysen att beräknat kundunderlag hade 

den högsta procentuella andelen, där 54,2 % av alla tillfrågade företag bedömde det som den 

mest betydelsefulla faktorn vid lokalisering av detaljhandelsföretag i Ronneby och Bräkne-

Hoby. Av alla tillfrågade detaljhandelsföretag bedömde 50 % geografiskt läge respektive 45,8 

62 www.ronneby.se 
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% utbudet av kompletterande butiker i närheten som mycket viktiga faktorer vid deras 

lokalisering. Hyres-/lokalkostnader visade sig mycket viktiga för 33,3 % av 

detaljhandelsföretagen som deltog i vår undersökning. Faktorerna konkurrenter, tillgängliga 

parkeringsplatser och lokalerbjudande från fastighetsägaren hade mycket stora betydelser 

som lokaliseringsfaktorer för 29,2 % av alla tillfrågade företag.  

 

I vår undersökning ingick också ett antal andra faktorer som enligt den teoretiska 

referensramen skulle kunna påverka vid lokalisering av detaljhandelsföretag. Undersökningen 

påvisade att det är minde än 20 % av företagen som bedömde att följande faktorer: nuvarande 

butikschef/ägare bor på orten, högskolan finns i staden, kommunikation för kunder, 

åldersstruktur, tillgång till arbetskraft samt etableringsstöd är de mest betydelsefulla 

faktorerna vid lokalisering av detaljhandelsföretag i Ronneby och Bräkne-Hoby. Analysen 

tyder på att det är enbart 4,2 % av detaljhandelsföretagen som bedömde att faktorerna  

nuvarande butikschef/ ägare som har annat företag i regionen, inkomststruktur samt annan 

faktor hade en mycket stor betydelse vid lokalisering av detaljhandelsföretag i Ronneby och 

Bräkne-Hoby. 

 

procent -andel 
med svar 

Mycket viktigt  

Faktorer 

54,2 % Beräknat kundunderlag 
50,0 % Geografiskt läge 
45,8 % Utbudet av kompletterande butiker i närheten 
33,3 % Hyres-/lokalkostnader 
29,2 % Konkurrenter 
29,2 % Tillgängliga parkeringsplatser 
29,2 % Lokalerbjudanden från fastighetsägaren 
20,8 % Nuvarande butikschef/ägare bor på orten 
16,7 % Högskolan finns i staden 
16,7 % Kommunikationer för kunder 
12,5 % Åldersstruktur 
12,5 % Tillgång till arbetskraft 
12,5 % Etableringsstöd 
4,2% Nuvarande butikschef/ägare har annat företag i regionen 
4,2 % Inkomststruktur 
4,2 % Annan 
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Att faktorn beräknat kundunderlag kom på första plats stämmer mycket väl med de teorier 

som Leif Borin specificerar inom begreppet intäktsfaktorer. För att beräkna kundunderlaget 

tar företagen hänsyn till infrastrukturen, vilken omfattas av privata samt kollektiva 

kommunikationer samt tillgången av parkeringsplatser. Detaljhandelsföretagen studerar 

vanligtvis även köpkraftens storlek och bedömer i detta sammanhang befolkningsstorleken i 

omgivningen samt dess inkomst- och åldersstruktur. Dessa analyser av kundunderlag kan 

göras i form av erfarenhetsbaserade bedömningar eller mera konkreta 

marknadsundersökningar. Vidare gör detaljhandelsföretagen vanligtvis en studie av den 

nuvarande konkurrentsituationen, samt om möjligt, en uppskattning av vilka planer 

konkurrenterna har för framtiden.  

 

Av samtliga detaljhandelsföretag, som vi genomförde intervju hos, tyder analysen på att för 

både företaget Dressmann och Matex var det främst butiksläget som var den utlösande 

faktorn. Den avgjorde att företagsledningarna fattade beslut om lokalisering av sina butiker i 

Ronneby centrum. En annan anledning till lokalisering av dessa butiker var att båda företagen 

bedömde att det fanns tillräckligt med kundunderlag för varuutbuden som företagen hade för 

avsikt att erbjuda. Butikskedjan Dressmann bedömde också att öppnandet av en ny butik 

skulle leda till att framför allt unga människor i mindre utsträckning skulle söka sig till andra 

städer i syfte att handla herrkläder.  

Beträffande detaljhandelsföretaget Överskottsbolaget var det även läget, men i detta fall var 

det placeringen av butikslokalen vid knytpunkten för starkt trafikerade vägar i regionen. Även 

för detaljhandelsföretaget Karlssons lokalisering i Bräkne-Hoby ser vi att det geografiska 

läget var mycket viktigt för lokaliseringen. Av dessa exempel ovan framgår det att det 

geografiska läget kan ses i flera nivåer, vilket kan liknas vid en tratt. Först är det regionen, 

som företagen har hänsyn till och sedan den befintliga infrastrukturen och sist den verkliga 

placeringen dvs. fastighetens geografiska läge.  

Vi kom även fram till att just staden Ronneby samt orten Bräkne-Hoby inte var de utlösande 

faktorerna vid besluten om lokalisering beträffande företagen Dressmann, Matex, 

Överskottsbolaget och Karlsson. Dessa lokaliseringar kunde enligt vår uppfattning i princip 

ha skett i vilken stad som helst, om företagen beräknade att det fanns tillräckligt kundunderlag 

samt om de kunde finna lämpliga lokaler för att bedriva detaljhandelsverksamhet.     

Faktorn utbudet av kompletterande butiker i närheten har spelat en stor roll för lokaliseringen 

av flera klädbutiker inom Ronneby centrum. Detta stämmer väl med de teorier som vi har 
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framfört, nämligen att vid köp av sällanköpsvaror önskar kunderna ofta jämföra varor från 

flera olika butiker. I Handelsbyn Futurum ser de mindre företagarna detaljhandelsföretaget 

Karlsson som en magnet, vilken innebär att kunder lockas samtidigt till deras verksamheter.   

 

Ronneby Kommun samt ABRI spelade viktiga roller vid utvecklingen av Ronneby som 

handelsstad samt orten Bräkne-Hoby under perioden 1998-2003. Satsningen på 

”Centrumprojektet” under perioden 1998-2001 ser vi som ett lyckat projekt, där många nya 

detaljhandelsföretag lokaliserade sig till de tidigare outhyrda affärslokalerna. Målsättningen 

verkar ha uppfyllts! Dock har vi personliga reflektioner om att denna satsning bör ske 

kontinuerligt.  

Beträffande framtida inriktning så ser vi satsningen på en centrumledare som ett betydelsefullt 

projekt. Denna inriktning är Ronneby Kommun tillsammans med Ronneby Handels- och 

Intresseförening i stora drag överens om, men det återstår diskussioner angående 

finansieringen av denna tjänst. Butiksföreståndaren på Dressmann tycker att det är en bra idé 

med att inrätta en centrumsamordnare enligt näringslivskontorets förslag, vilket skulle 

innebära att näringslivskontoret, butiksägarna och fastighetsägarna skulle dela på kostnaderna 

för denna tjänst. Butiksföreståndaren antar att företaget centralt skulle stödja denna idé. Vi 

delar även denna åsikt att resurser måste tillsättas för att få en levande detaljhandel inom 

Ronneby Kommun. 

I syfte att hjälpa företagen har näringslivskontoret lagt ut information om lediga lokaler på 

Ronneby Kommuns hemsida, dock finns det ingen möjlighet att få kunskap hur många 

intressenter som använder sig av denna tillgängliga information. Denna upplysning om lediga 

lokaler avser lediga lokaler i både Ronneby Kommuns/ABRI:s ägo samt privata 

fastighetsägares.  

 

ABRI: s insatser i Bräkne-Hoby att bygga upp Handelsbyn Futurum i tidigare industrilokaler 

har gett en mängd möjligheten till nya lokaliseringar av detaljhandelsföretag på denna ort. 

ABRI som fastighetsägare till dessa lokaler agerade mycket flexibelt och kraftfullt efter de 

hade fått kontakt med företaget Karlsson. Den viktigaste rollen var att omställa de befintliga 

lokalerna till lokaler avsedda för att bedriva detaljhandelsverksamhet i. Beslutet hos ABRI om 

förändring av befintliga lokaler skedde snabbt, vilket tyder på ett flexibelt sätt att agera från 

bolagets sida. Tack vare ett bra samarbete mellan ABRI och företaget Karlsson lyckades 

företagets beslut om lokalisering fattas inom en kort period.  ABRI tog också nödvändiga 
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kontakter med berörda myndigheter för att omställa fastigheten från industri- till 

handelsfastighet. Det kommunala bolaget skapade köpcentrumet Handelsbyn Futurum, vilket 

även innebar att de jobbade aktivt med att attrahera ytterligare hyresgäster. Under 2003 var 

det främst ABRI som har bidragit till ökningen av antalet detaljhandelslokaliseringar i 

jämförelse med tidigare år.  Beträffande framtida lokaliseringar av nya detaljhandelsföretag är 

ABRI beredda att projektera, bygga och hyra ut nya lokaler om bolaget bedömer att en ny 

lokalisering är av strategisk betydelse för näringslivsutvecklingen inom Ronneby Kommun. 

Det är mycket viktigt att samarbetet mellan ABRI och näringslivskontoret i Ronneby 

Kommun fungerar, vilket framgick av intervjuerna med båda dessa parter.  

ABRI har även en vilja att hålla en hög service och samarbeta med sina hyresgäster, som t.ex. 

att göra ombyggnader enligt deras önskemål. Utifrån det kommunala bolagets perspektiv har 

det ingen betydelse om tänkta lokaliseringar är industri-, service- eller handelsverksamhet. 

Denna synpunkt delas även av tjänstemän och politiker inom Ronneby Kommun. Det 

viktigaste är ett positivt näringslivsklimat.  

 

En förutsättning för en positiv näringslivsutveckling är att kommunen bidrar till att de 

grundläggande önskemålen om kommunens service uppfylls. Ronneby Kommuns politiker 

kan påverka faktorer som en bra skola, vård, omsorg, tillgängliga kommunikationer, fina 

parker och omgivningar som är viktiga för kommunens invånare. För att främja handeln kan 

Ronneby Kommun bl.a. Erbjuda lämpliga tomter som är avsedda till byggande av nya 

affärsfastigheter. Deras planer för framtiden är bl.a. att göra den västra infarten till att bli 

”mera stadslik” med trädplanteringar och trafikrondeller. Detaljhandelsföretagen framförde 

också tydliga önskemål om att Ronneby Kommun bör se över trafikflödet i Ronneby centrum, 

då de känner sig missgynnade av den nuvarande situationen, vilket även framgick av en 

artikel Blekinge Läns Tidning den 31 december 2003.63   

 

Inför framtiden vill vi poängtera att mycket av de teorier som framförs av författaren Hans G 

Tonndorf, i boken Hur driva handel på 2000-talet?, inte har inträffat ännu. Hans hade 

föraningar om att det bl. a. skulle bli glesare med butiker, videouthyrningsfirmor antagligen 

inte skulle finnas kvar och att del supermarknader enbart skulle bli avhämtningsställen 

stämmer inte inom Ronneby samt Bräkne-Hoby. Däremot stämmer åsikter som att 

försäljningen av färdigrätter i dagligvaruhandel har ökat samt att fackhandeln önskar att 

63 Blekinge Läns Tidning, Hult, Martin, Han kämpar för att få en centrumledare, 20031231 
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erbjuda mera service, upplevelse och underhållning. Det stämmer även att gränserna mellan 

dagligvaruhandeln och fackhandeln har minimerats. I vår undersökning stämmer detta för 

detaljhandelsföretag som Överskottsbolaget och Karlssons som, enligt vår uppfattning, 

konkurrerar med befintlig fackhandel.  

 

Geografiskt läge, tillgängliga parkeringsplatser, ålders - och inkomststruktur samt 

kommunikation för kunder är de lokaliseringsfaktorer, som finns i vår enkätundersökning, 

vilka Ronneby Kommun kan påverka före detaljhandelsföretagens lokaliseringsbeslut. ABRI 

har möjlighet att påverka med lokalerbjudande från sina egna fastigheter med dess hyres- och 

lokalkostnader, samt genom att tillhandahålla tillräckligt med parkeringsplatser i anslutning 

till dessa. ABRI tillsammans med Ronneby Kommun kan naturligtvis även bidraga till att 

Ronneby och Bräkne-Hoby är attraktiva som lokaliseringsorter, genom att arbeta aktivt med 

befintliga detaljhandelsföretag samt genom att bearbeta nya företag till lokaliseringar i 

området. 

Enligt vår uppfattning så skulle de flesta av de mest betydelsefulla faktorerna, som vi 

redovisar ovan, kunna vara generaliserbara på andra geografiska platser med liknande 

förutsättningar. Utifrån det kommunala perspektivet så anser vi de insatser som Ronneby 

Kommun och ABRI har gjort kan vara applicerbara för andra kommuner och dess kommunala 

bolag 

Vi väljer att avsluta med ett citat från kommunalrådet Jan-Anders Palmqvist: 

”Trivsel bland kommunens invånare gynnar handeln!” 
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6 Bilagor  
 
6.1 Bilaga 1  
 
Lokaliserade detaljhandelsföretag i Ronneby Kommun i Ronneby och Bräkne-Hoby 
under perioden 1998-2003 
 
     Utsk Svar 
Företagsnamn Postadress Ort Försäljning År Enkät Enkät 
Matex  Östratorgg 5-8  Ronneby Livsmedel 1998 1 1 
Lindex AB Östratorgg 5  Ronneby Kläder 1999 1 1 
Dressman AB Kungsgatan 15 Ronneby Herrkonfektion 1999 1 1 
Soft Hard  Karlskronag 9  Ronneby Underkläder 1999 1 1 
B Young Västratorgg 9 Ronneby Damkonfektion 2000 1 1 
Butik VM Ronneby AB V Torggatan 9 Ronneby Kläder 2000 1 1 
Floragalleriet i Ronneby AB Kungsgatan 12 Ronneby Blommor 2000 1 1 
Hälso Kraft Karlskronag 26 Ronneby Hälsokost 2000 1 1 
Marakana Godis Kungsgatan 16 Ronneby Godis mm 2000 1 1 
Donna Karlskronag 9 Ronneby Kläder 2001 1 1 
Ronneby Livs Ågårdsgatan 1 Ronneby Livsmedel 2001 1 1 
Skoshopen AB Karlskronag 19  Ronneby Skor 2001 1 1 
IN Garden Service V Torggatan 3 Ronneby 10-kronors artiklar 2002 1 1 
Inspiration Ronneby AB Kungsgatan 22 Ronneby Kläder, presenter 2002 1 1 
Annorlunden KB Karlskronag 24 Ronneby Inredning, present 2003 1 1 
Breeze AB Karlskronag 15 Ronneby Kläder 2003 1 1 
Ceema Glass & Godis Futurum Handelsby  Bräkne-Hoby Glass, godis 2003 1 1 
EK Blommor AB Futurum Handelsby  Bräkne-Hoby Blommor 2003 1 0 
Göfab Tian Futurum Handelsby  Bräkne-Hoby Lågprisbutik (10 kr) 2003 1 1 
Handlare Svensson & Co AB Övre Brunnsv 81 Ronneby Glas, porslin, konst 2003 1 1 
Hoby Handelsmagasin Futurum Handelsby  Bräkne-Hoby Böcker, spel mm 2003 1 1 
Joanna Glas & Porslin Futurum Handelsby  Bräkne-Hoby Glas, porslin 2003 1 1 
Karlsson AB Futurum Handelsby  Bräkne-Hoby Lågprisbutik 2003 1 0 
Ronneby Guldsmide AB Karlskronag 24  Ronneby Försäljn Guldsmycken o rep. 2003 1 1 
Sko Dej AB Karlskronag 21  Ronneby Skor 2003 1 0 
Sko Gross AB Futurum Handelsby  Bräkne-Hoby Skor 2003 1 0 
Victory Sport AB Karlskronag 18  Ronneby Sport och fritid 2003 1 1 
Överskottsbolaget AB  Sörby Ronneby Lågprishandel, detaljhandel 2003 1 1 
        Antal: 28 24 

        
Svar 
%:   85,7 
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6.2 Bilaga 2  
 
Enkätformulär till företag 

Enkät angående -  
nyetablering av detaljhandelsföretag i Ronneby kommun under perioden 1998-2003 
 
 
1. Har ditt företag eller butikskedja etablerats i Ronneby kommun under åren 1998-2003? 
 Nej Då behöver du inte fylla i mera av denna enkät. (Skicka ändå in enkäten, Tack!)  
 Ja Var vänlig fortsätt! 

Ange startåret.  År 
 
2. Vid etableringen, hade ni då kontakt med näringslivskontoret i Ronneby kommun? 
 Nej  
 Ja  
 
3. Vid etableringen, hade ni då kontakt med AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI)? 
 Nej  
 Ja  
 
4. Hur lång var er uppstartstid, dvs tiden från första aktiviteten tills butiken öppnades? 
-6 mån 7-12 mån 13-19 mån 20-24 mån 25- mån 
     
 
5. Gjorde ni någon marknadsundersökning före etableringen? 
 Nej  
 Ja Egen undersökning 
 Ja Av konsultföretag 
 Ja Annan ………………………………………………………………………………   
 
6. Har det förekommit centrala beslut inom företagskoncernen (övergripande beslut) före 

etableringen? 
 Nej  
 Ja  
Beskriv gärna dessa: 
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7. Hur betydelsefulla var följande faktorer före nyetableringen av ert företag i Ronneby? 
 
Var vänlig och sätt betyget 1-5 enligt följande eller markering i kolumnen EJ: 

 EJ = inte relevant för etableringen 
 1    = ej viktigt alls  
 2  = mindre viktigt   
 3  = varken / eller 
 4  = viktigt  
 5  = mycket viktigt 
 
EJ 1 2 3 4 5 Frågor: 

      a) Attraktivt geografiskt läge  
      b) Nuvarande butikschef/ ägare hade annat företag i regionen  
      c) Nuvarande butikschef/ ägare bor på orten   
      d) Beräknat positivt kundunderlag 
      e) Bemötande från näringslivskontoret/ ABRI 
      f) Utbudet av butiker i närheten 
      g) Lokalerbjudanden från kommunen/ ABRI 
      h) Lokalerbjudanden från annan fastighetsägare 
      i) Tillgängliga parkeringsplatser 
      j) Hyres- /lokalkostnader 
      k) Kommunikationer 
      l) Konkurrenssituation 
      m) Befolkningsstrukturen beträffande ålder 
      n) Befolkningsstrukturen beträffande inkomst 
      o) Högskolan finns i staden 
      p) Tillgång till arbetskraft 
      q) Etableringsstöd 
      r) Annat………………………………………………………… 
      s) Annat…………………………………………………………  
 
Övriga kommentarer angående orsaker till etableringen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag: Kontaktperson: 
Ant anställda:  Eget företag: Franchise: Butikskedja: 
Inriktning av företaget: 
Uppgifter om företagets samt kontaktpersonens namn kommer enbart med i vår uppsats om vi 
är överens om detta i den eventuella personliga intervjun.  
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6.3 Bilaga 3 
 
Stödfrågeformulär till företag vid intervju64 

Första etapp: 
Företagets målsättningar: 
 
Beslutet fattas mot bakgrund av företagens målsättningar: 

1. Vilken var er målsättning? 
2. Har ni gjort några undersökningar för att finna lägen för er nya butik? 
3. Vad hade ni för alternativ? 
4. Hur har ni preciserat de olika alternativen? 
5. Har ni tagit hänsyn till alla? Om inte Varför? 
 

Andra etapp: 
Tillvägagångssättet vid sökande efter alternativ: 
 

1. Har ni medvetet valt sökprocess? Det betyder att ni medvetet sökte efter läget för er 
nya butik i det avseendet att ni först bestämde att butiken ska ligga i detta området och 
att ni sedan letade efter en lämplig butikslokal eller har ni först hittat en lämpligt 
butikslokal och sedan bestämde ni att etablera er hit? 

2. Har ni fått en erbjudande om lokalen och sedan bestämde ni er för att acceptera den 
eller inte? 

3. Tillfällighet -  företagsledningen råkade av en händelse få reda på, att det fanns en 
ledig butikslokal här, och ni stod inför situationen att avgöra om den lokalen är 
lämplig för lokalisering av ert företag? 

 
Tredje etapp: 
Som underlag för beslutet beträffande lokalisering av er butik ligger en beskrivning av det 
möjliga butiksläget. Man kan kalla dem för beskrivningsfaktorer som läget beskrivs med. 
 

1. Har ni haft något beskrivningschema som anger med vilka faktorer som läget skall 
karakteriseras? Detta gäller de faktorer som företagsledningen betraktade som mest 
relevanta för sitt företag. 

2. Vilka faktorer i ert beskrivningschema hade det högsta värdet när ni fattade beslut om 
lokalisering i Ronneby och Bräkne-Hoby? 
 

Fjärde etapp 
Bedömning och värdering av beskrivna alternativ: 

 
1. Har ni gjort ett urval bland ett alternativ av möjliga butikslägen? 
2. Hur har ni bedömt värdet på de ovan presenterade faktorerna? 
3. Har ni tagit hänsyn till deras lämplighet beträffande läget för er nya butik? 
4. Har ni räknat fram resultat efter ni bedömde alternativen? 

 
 

64 Stödfrågeformulär med dess etappindelning gjordes med hjälp av forskningsarbetet Lokaliseringsbeslut inom 
detaljhandeln av Leif Borin. 
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Femte etapp  
När ni hade värderat de olika alternativen återstår att fatta beslutet, antingen skall en ny 
butik öppnas eller inte? 
 

1. Hur skulle du bedöma beslutet som ni har fattat?  
2. Kan man säga att det var ett rationellt beslut, där ni hade en viss given målsättning och 

ert lokaliseringsbeslut kom efter en värdering mot dessa givna mål? 
3. Eller begränsat rationellt beslut, där ni under tidens gång ändrade delar av er 

målsättning? 
4. Var det VD och styrelsen som  gick genom hela processen och hur lång tid tog denna? 
5. Var det ett utomstående konsultföretag som fick i uppdrag att undersöka 

förutsättningarna för ett nytt butiksläge? 
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6.4 Bilaga 4 
 
Frågeformulär för politiker och tjänstemän inom Ronneby Kommun och ABRI 
 

Bolag/kommun:  Kontaktperson: 

Intervjuare: Marta Pepek & Kerstin Olsson Datum: 

  

1. Hur arbetar ni för att få nya företag att etablera sig i Ronneby kommun?                          
Vi tänker då framför allt på etableringen av detaljhandelsföretag. 

 
2. Har ert arbetssätt förändrats under de senaste sex åren?  
 
3. Har det blivit svårare/lättare att locka hit nya företag? 
 
4. Vilka är mest attraktiva av följande verksamhetstyper:                                                     

industri-, handels och serviceföretag? 
 
5. Vilka är Ronneby kommuns/ABRI:s främsta tillgångar för att attrahera nya 

detaljhandelsföretag? 
 
6. Hur ”stöttar” ni nya detaljhandelsföretag? 
 
7. Hur bedömer du framtiden ser ut beträffande nya detaljhandelsetableringar? 
 
8. Övrigt som du önskar informera oss om beträffande detaljhandeln i Ronneby kommun? 
 
9. Kan vi redovisa ett referat av denna intervju i vår C-uppsats? 
 
10. Tack för att du tog dig tid med oss! 
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