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Den svenska detaljhandeln har under senare år genomgått en betydande 
förändring. Stora delar av detaljhandeln bedrivs numera på externa 
handelsområden istället för i stadens centrala delar. Nya områden byggs 
och med detta följer en ökad konkurrens mellan handelsområdena. Kunden 
måste ta ett beslut vilket område de vill besöka. Detta beslut tas genom att 
jämföra hur intressant ett område är i sin helhet i förhållande till ett annat.   
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara resultaten av ett 
samarbete mellan ett handelsområdes aktörer och hur områdets identitet, 
attraktivitet och image påverkas av ett sådant samarbete. 
 
I uppsatsen gör vi en jämförelse mellan två externa handelsområden, 
Stenalyckan och Flygstaden. Skillnaden mellan områdena är att 
Stenalyckan har ett samarbete mellan olika aktörer, vilket Flygstaden inte 
har. Metodtriangulering har använts, vilket betyder blandning mellan en 
kvalitativ med en kvantitativ metod. Två kvalitativa individuella intervjuer 
samt en kvantitativ enkätundersökning är utfört.  
 
Ett teoretiskt ramverk bestående av teorier som behandlar påverkan, 
kommunikation, image, identitet och attraktivitet har använts.  
 
Slutsatsen är att ett samarbete mellan aktörerna på ett externt 
handelsområde medför klara ekonomiska fördelar. Samarbete, bestående 
av dels intern kommunikation, är grunden till en tydlig identitet som kan 
leda till att kundens uppfattning om området förbättras.   



Förord 

Skrivandet av denna uppsats har varit en mycket lärorikt process för oss författare. Under 
uppsatsens fortlöpande har vi ökat vår teoretiska bas avsevärt. Det har varit mycket intressant 
att se hur teorin används i praktiken.  
 
Vill vi tacka Lars Palmgren och Tommy Fransson vilka har varit till stor hjälp vid insamling 
av empiri. De har gett oss en djupare förståelse för Stenalyckan respektive Flygstaden.  
 
Ett tack riktas även till vår handledare Pia Arborelius på Högskolan i Halmstad som har hjälpt 
oss fortlöpande under arbetets gång.  Hon har med sina kommentarer, feedback och nya 
infallsvinklar till stor del bidragit till uppsatsens slutliga utformning. Självfallet tackar vi även 
seminariegruppens deltagare för deras åsikter om uppsatsen.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel diskuterar vi fram vår problemställning. Detta gör vi genom att 
presentera problembakgrund följd av problemdiskussion. Vidare presenteras avgränsningar 
och relevanta definitioner.   
 
1.1 Problembakgrund 
 
Detaljhandeln med sitt stora utbud av produkter och tjänster är enligt Bergström & Cronholm 
(2002) mycket betydelsefullt för samhället. Den bidrar till att den existerande livsmiljön 
förbättras vilket i sin tur leder till en stärkt attraktionskraft hos en region. På senare tid har den 
svenska detaljhandelns struktur förändrats i och med att större försäljningsformer har växt 
fram. Dessa handelsområden bidrar till att etableringar bildas utmed större trafikleder. 
 
Bergström & Cronholm (2002) menar även att expanderande marknadsplatser är en följd av 
utvecklingen inom handeln. Externa handelsområden är ett resultat av detta. Den främsta 
framväxten har skett i anknytning till större städer, i och med den stora köpkraften. Enligt 
Svedström och Holm (2004) kommer externhandeln fortsätta att öka. De anser att 
externhandelns tydliga ökning bl.a. beror på att antalet bilar per 1000 personer ökade från 49 
till 450 mellan åren 1950 och 2000. Detta har inneburit att områden belägna utanför 
stadskärnan är mer tillgängliga för kunder. Numera är det enkelt att ta sig mellan olika 
handelsområden och valfriheten är stor, detta gör att konkurrensen mellan de olika områdena 
ökar.  
 
Ytterligare en potentiell faktor som förklarar de externa handelområdenas popularitet är enligt 
Bergström & Cronholm (2002) att de stora butikskedjorna, som kan erbjuda bredare utbud till 
en lägre prisnivå, ofta väljer att placera sig utanför centrum. De externa handelsområdena 
erbjuder billig hyra för mark och ligger ofta utmed större vägar. Därmed blir leveransen av 
varor smidigare och är det mycket attraktivt för butiker att placera sig här eftersom de då kan 
erbjuda konkurrenskraftiga priser. När fler aktörer etablerar sig i området kommer även fler 
konsumenter att få upp ögonen för området. Detta gör handelsområdet och dess butiker än 
mer tilltalande för konsumenten. 
 
När nya handelsområden slår upp portarna innebär detta en ökad konkurrens för de redan idag 
etablerade företagen med samma upptagningsområde. Fler näringsidkare måste dela på 
kundernas konsumtion. Externhandeln blir därmed både ett komplement och ett hot mot den 
existerande city- och torghandeln (Bergström & Cronholm 2002). Bergström, Karlsson, 
Kolterjahn (2004) menar att konkurrensen mellan de olika handelsaktörerna leder till att 
konsumenterna måste ta ett beslut om vilket handelsområde de vill besöka. Beslutet tas inte 
enbart utifrån vilka butiker de önskar besöka, utan beror på hur intressant ett handelsområde 
är som enhet i jämförelse med ett annat. 
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1.2 Problemdiskussion 
  
I Halmstad finns det två större externa handelsområden, Stenalyckan och Flygstaden. Enligt 
ledaren i Hallandsposten (2007-02-16) finns det ett stort intresse för att etablera sig på dessa 
områden. Ledarskribenten menar även att handeln i Halmstad går mycket bra. ”Att framför 
allt sällanköpshandeln går så bra i Halmstad beror givetvis i stor utsträckning på att det 
råder högkonjunktur och att Halmstadborna har god köpkraft tack vare god sysselsättning 
och förhållandevis låg kommunal- och landstingsskatt.”.     
 
Enligt Bergström, Karlsson & Kolterjahn (2004) är det inte negativt om ett område har ett 
utbud som liknar det på andra områden. De anser att närvaron av stora butikskedjor ökar ett 
områdes attraktivitet eftersom dessa erbjuder bra pris, utbud och villkor. På sikt anser de dock 
att ett handelsområde måste profilera sig för att vinna kunden.  På ytan kan Stenalyckan och 
Flygstaden tyckas lika men det finns skillnader mellan dem. Bland annat finns 29 butiker på 
Stenalyckan vilket är 20 fler än Flygstadens 9. En annan skillnad mellan områdena är att det i 
dagsläget inte finns någon matbutik på Stenalyckan, Flygstaden har två. Hallandspostens 
ledare (2007-02-16) menar att ”Det i stort sett enda som Flygstaden i dag saknar är en 
Systembolagsbutik. Visst skulle en sådan kunna bli inkomstbringande inte minst sommartid” 

 
Hallandsposten (2007-02-16) menar att mycket av områdenas framgång bygger på att de 
bilburna kunderna kan ta sig billigt till området och parkera nära dörren. De frågar sig vad 
som kommer hända med områdena om bensinpriserna ökar. De tror att kunden då kommer 
välja att handla sina varor på närmare håll trots att det kanske blir något högre pris.   
 

Genom en mindre förundersökning har vi funnit en intressant skillnad mellan de båda 
områdena som inte syns utåt. På Stenalyckan finns en köpmannaförening som sedan ett par år 
tillbaka samarbetar kring marknadskommunikationen där syftet är att stärka områdets 
varumärke. Vid våra inledande undersökningar har det även visat sig att det inte finns något 
samarbete mellan aktörerna på Flygstadens handelsområde. Dock anser flera butikschefer att 
det skulle vara intressant att starta upp ett frivilligt samarbete kring vissa frågor. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Vilket resultat ger ett samarbete mellan aktörerna på ett externt handelsområde? Stärker ett 
samarbete identiteten och hur påverkar detta områdets image och attraktivitet? 

 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara resultaten av ett samarbete mellan ett 
handelsområdes aktörer och hur områdets identitet, attraktivitet och image påverkas av ett 
sådant samarbete. 
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1.5 Avgränsningar  
 
Avgränsning är gjord till externa handelsområden med friliggande butiker som inte 
sammanlänkas av ett tak. 

1.6 Definitioner 
 
Externt handelsområde 
Externhandel är lokaliserad långt ifrån där kunderna bor. Externhandel är väldigt trafikvänligt 
dvs. det är oftast beläget vid en avfart av det större slaget eller vid något industriområde. 
Definition beskriver endast läget för handel. Krafft (2007) 
 
Image 
Kundens nuvarande uppfattning av varumärket eller företaget. (Tarnovskaja, 2007) 
 
Identitet 
Medlemmarnas syn på den egna organisationen. (Tarnovskaja, 2007) 

1.7 Centrala Begrepp 
Vi har valt att förklara följande begrepp på grund av att de kan definieras olika. Vi vill att 
begreppen i uppsatsen ska tolkas på följande sätt. 
 
Köpcentrum  
Definieras enligt Bergström & Cronholm (2002) som en sammandragning av butiker som ofta 
innehåller serveringar, cafeterior och annan typ av service. Köpcentrum delas enligt 
författaren in i två huvudkategorier; centralt belägna köpcentrum och externt lokaliserade 
köpcentrum. Bil är en förutsättning för att kunna ta sig till externa köpcentrum. 
 
Detaljhandeln  
Definieras enligt Krafft (2007) som fullständig detaljhandel dvs. summan av 
dagligvaruhandel, sällanköpshandel samt övrig detaljhandel. Detaljhandeln omfattar dock inte 
handel med bilar, båtar och bensin. 
 
Dagligvaror 
Dagligvaruhandeln utgörs enligt Krafft (2007) framför allt av livsmedelshandel, men 
försäljning av blommor, tobak och kemiskt- tekniska produkter ingår även i denna grupp.  
 
Sällanköpsvaror 
Krafft (2007) definierar detta m handel med beklädnadsvaror, hemvaror samt fritidsvaror. so
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2. Teori 
I följande avsnitt får läsaren en genomgång av teorier gällande påverkan identitet, image, 
attraktivitet och olika typer av kommunikation. Olika författare förklarar dessa begrepp på 
vitt skilda sätt. Vi har valt ut ett antal modeller och teorier som vi anser tydliggör begreppen 
på djupet. 
 
2.1 Påverkan  
 
Hill & O´Sullivan (1999) menar att något måste göras för att en produkt ska kunna säljas. 
Påverkan är den del i marknadsföringsprocessen som redogör för de fördelar som finns i att 
konsumera en produkt. Fill (1995) skriver att målgruppen måste få upp medvetenheten för 
företaget. Påverkan medför att konsumenten erhåller ett mervärde som ska framkalla ett 
köpbeteende. Axelsson (2005) skriver att påverkan som konkurrensmedel avser de aktiviteter 
som företag utför i anknytning med kommunikationen mot marknaden samt med 
omgivningen i allmänhet. Mixen av kommunikationsåtgärder varierar beroende på situationen 
i fråga. Hill & O’Sullivan (1999) instämmer med föregående författare och tilläger att alla 
promotionsåtgärderna har för och nackdelar, vilket leder till att företag måste använda sig 
utav rätt marknadsföringsåtgärd för att förmedla en korrekt image av företaget till 
konsumenterna.  
 
Enligt Fill (1995) finns det två målsättningar med påverkan i marknadsmixen. Butiken ska 
dels marknadsföras som ett varumärke, vilket ökar flödet av kunder som är lojala mot 
företaget och som därmed är återkommande köpare. Den andra målsättningen är att föra över 
företagets produkter hem till konsumenterna.  
 
”The role of marketers is to create frames for the development of a brand in the mind of 
customers, by providing an appropriate physical product, service process and supportive 
communication using various means of planned marketing communication. Thus, the brand is 
formed. If the marketer has been successful in creating this branding “frame,” the intended 
brand identity is achieved, otherwise it is not.” (Grönroos, 2000, s. 287). 
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2.2 Identitet 
 
Tarnovskaja (2007) menar att det är erkänt att utvecklingen av ett varumärke börjar med att 
formulera en identitet. De underliggande byggstenarna i en varumärkesidentitet är vision, 
organisationskultur och grundläggande värderingar. Författaren menar att det finns ett flertal 
sätt att beskriva vad identitetsbegreppet faktiskt innebär men att de flesta författarna är 
överens om att identitet hör samman med den syn som medlemmar har på sin egen 
organisation. He & Balmer (2007) säger att inställningen gått från ett externt till ett mer 
internt fokus och sedan har detta utvecklats till ett mer holistiskt synsätt. Tidigare sågs 
identiteten som något vilket utgick från vad kunden tyckte men nu ser man istället på det som 
företagets egna centrala värderingar. Genom det holistiska synsättet inkluderas kunder, 
anställa och andra intressenter. 

rke börjar med att 
formulera en identitet. De underliggande byggstenarna i en varumärkesidentitet är vision, 
organisationskultur och grundläggande värderingar. Författaren menar att det finns ett flertal 
sätt att beskriva vad identitetsbegreppet faktiskt innebär men att de flesta författarna är 
överens om att identitet hör samman med den syn som medlemmar har på sin egen 
organisation. He & Balmer (2007) säger att inställningen gått från ett externt till ett mer 
internt fokus och sedan har detta utvecklats till ett mer holistiskt synsätt. Tidigare sågs 
identiteten som något vilket utgick från vad kunden tyckte men nu ser man istället på det som 
företagets egna centrala värderingar. Genom det holistiska synsättet inkluderas kunder, 
anställa och andra intressenter. 
  
He & Balmer (2007) menar att företagsidentiteten har en stark ställning bland praktiker men 
att den teoretiska basen är något underutvecklad. De menar att en stark identitet är väldigt 
viktigt eftersom identiteten utgör grunden för många andra företagsaktiviteter såsom 
varumärkesbyggande, kommunikation och förbättring av image och rykte. De tror att ett 
sneglande mot forskningen kring organisationsbeteende skulle kunna utveckla forskningen.  

He & Balmer (2007) menar att företagsidentiteten har en stark ställning bland praktiker men 
att den teoretiska basen är något underutvecklad. De menar att en stark identitet är väldigt 
viktigt eftersom identiteten utgör grunden för många andra företagsaktiviteter såsom 
varumärkesbyggande, kommunikation och förbättring av image och rykte. De tror att ett 
sneglande mot forskningen kring organisationsbeteende skulle kunna utveckla forskningen.  

  

2.2.1 Varumärkesidentitetssystem 2.2.1 Varumärkesidentitetssystem 
För att tydliggöra identitetsbegreppet beskriver Aaker (1996) fyra helt olika perspektiv. De 
olika perspektiven medverkar till att ge djup och tydlighet till företagets identitet. 
Perspektiven skiljer sig markant åt för att företagen i sin marknadsstrategi skall kunna 
klargöra, berika och differentiera sin identitet. En tydlig identitet skall enligt Aaker vara till 
stor hjälp vid genomförande av beslut. He & Balmer (2007) menar att identiteten och strategin 
går hand i hand. En effektiv identitet och bra kommunikation är en mycket stor 
konkurrensfördel. Nedan följer Aakers (1996) modell varumärkesidentitetssystem samt 
förklaring till dess olika delar (fri översättning). 

För att tydliggöra identitetsbegreppet beskriver Aaker (1996) fyra helt olika perspektiv. De 
olika perspektiven medverkar till att ge djup och tydlighet till företagets identitet. 
Perspektiven skiljer sig markant åt för att företagen i sin marknadsstrategi skall kunna 
klargöra, berika och differentiera sin identitet. En tydlig identitet skall enligt Aaker vara till 
stor hjälp vid genomförande av beslut. He & Balmer (2007) menar att identiteten och strategin 
går hand i hand. En effektiv identitet och bra kommunikation är en mycket stor 
konkurrensfördel. Nedan följer Aakers (1996) modell varumärkesidentitetssystem samt 
förklaring till dess olika delar (fri översättning). 
  

Varumärkesidentitet Varumärkesidentitet 

Utvidgat 
Kärna

  
  
  
  
  
Varumärke som 
produkt 
Varumärke som 
produkt 

Varumärke som 
organisation 
Varumärke som 
organisation 
  

Varumärke som person Varumärke som person Varumärke som symbol Varumärke som symbol 

1. Produktomfång 1. Produktomfång 7. Organisationsattribut  7. Organisationsattribut  9. Personlighet 9. Personlighet 11. Visuella bilder och 11. Visuella bilder och 
2. Produktattribut 2. Produktattribut 8. Lokalt vs. Globalt 8. Lokalt vs. Globalt 10. Varumärke -   10. Varumärke -   Metaforer Metaforer 
3. Kvalitet/Värde  3. Kvalitet/Värde    Kundrelationer Kundrelationer 12. Varumärkeshärkomst 12. Varumärkeshärkomst 
4. Användande 4. Användande 
5. Användare 5. Användare 

      

6. Ursprungsland 6. Ursprungsland       
        
Figur 1. Varumärkesidentitetssystem (Aaker 1996, s.78). Figur 1. Varumärkesidentitetssystem (Aaker 1996, s.78). 
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Varumärket som produkt  
Produktomfånget beskriver de produkter som ditt varumärke associeras med. Det är viktigt att 
kunden tänker på ditt märke när den behöver en produkt som du erbjuder. Som exempel skall 
kunden tänka Hertz när den behöver en hyrbil, inte hyrbil när den hör namnet Hertz (Aaker, 
1996). 
 
Produktattribut direkt kopplade till köpet eller användandet av en produkt kan ge funktionella 
och emotionella fördelar för kunden. Produktattributen kan bättra på värdeerbjudandet genom 
att ge kunden något extra. Ett exempel är att 7-eleven erbjuder mer bekvämlighet än andra 
livsmedelsaffärer (Aaker, 1996). 
 
Kvalitet/Värde är ett så pass viktigt produktrelaterat attribut så att det betraktas separerat från 
de andra attributen. På alla konkurrensutsatta marknader spelar uppfattat kvalitet en stor roll. 
Prisvärde stärker begreppet genom att lägga till priset som en dimension (Aaker, 1996). 
 
Vissa varumärken försöker ”äga” ett visst användningsområde genom associationer vid 
användande vilket gör att konkurrenter måste jobba runt detta (Aaker, 1996).  
 
Associationer med användaren kan positionera varumärket. Ett exempel är ViktVäktarna som 
associeras med personer som är intresserade av viktkontroll och näringslära. En stark 
koppling till användaren kan ge ett varumärke en personlighet (Aaker, 1996). 
 
Genom associationer till ett land eller en viss region kan företaget öka sin trovärdighet. 
Chanel förknippas med Frankrike vilket gör att konsumenten anser att varumärket håller en 
högre kvalitet. Det beror på kopplingen till ett land där det finns en tradition av att göra det 
bästa i den specifika produktkategorin, i detta fall parfym (Aaker, 1996). 
 
Varumärket som organisation 
Aaker (1996) skriver att perspektivet innebär att du fokuserar på organisationsattribut snarare 
än produkten. Organisationsattribut såsom innovation och miljötänkande drivs av folket, 
kulturen, värderingar och företagsprogram. De anses mer varaktiga och motståndskraftiga mot 
konkurrens än produktattribut. Anledningen till detta är att det är enklare att kopiera en 
produkt än en organisation. En annan anledning är att framgångsrika organisationsattribut kan 
användas i flera produktkategorier vilket gör det svårare för konkurrenter som bara finns i en 
produktkategori. Ytterligare en anledning är att ett organisationsattribut, t ex att vara 
innovativ, är svårt att utvärdera och kommunicera vilket gör det besvärligt för konkurrenten 
att visa på att de är bättre. Om organisationen förknippas med kundfokus, miljötänkande och 
teknologisk framsynthet kan det ge emotionella fördelar som beundran, respekt eller gillande.  
 
Varumärket som person 
Att se på varumärket som en person erbjuder en möjlighet se identiteten som något djupare 
och mer intressant än något baserat på rena produktattribut. Precis som en person så kan ett 
varumärke uppfattas som kompetent, aktivt och roligt. En varumärkespersonlighet kan stärka 
varumärket på flera sätt. För det första kan kunden använda varumärket för att visa sin egen 
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personlighet. För det andra kan varumärkespersonligheten vara basen för en relation med 
kunden. För det tredje kan en varumärkespersonlighet hjälpa till att kommunicera 
produktattribut och bidra till de funktionella fördelarna. Som ett exempel nämns Apple, vars 
användare ser sig som motståndare till storföretagen, kreativa och casual (Aaker, 1996). 
 
Varumärket som symbol 
Aaker (1996) menar att en stark symbol ger struktur till identiteten vilket kan öka 
igenkännandet och göra den enklare att komma ihåg. Visuella bilder är lätta att memorera och 
kan vara mycket starka. De fångar mycket av varumärkets identitet eftersom det byggs ett 
band mellan denna och symboler kopplade till varumärket. Exempelvis krävs det bara en 
blick på Nikes ”swoosh” för att påminnas om deras varumärke. En stark symbol kan utgöra 
hörnstenen i en varumärkesstrategi och de blir ännu mer meningsfulla om de innehåller en 
metarfor eller bild som representerar en funktionell eller emotionell fördel. En verkligt 
meningsfull härkomst kan ibland representera essensen i ett varumärke. Författaren tar upp 
exemplet med U.S Marins som lever på sin historia och har som slogan: ”The few, the proud, 
the Marines.” (Aaker, 1996, s. 85).  
  
He & Balmer (2007) skriver att perifera element som grafisk design inte är lika viktiga som 
de centrala elementen strategi, struktur och kultur. De menar att den visuella identiteten bör 
ses som ett helt eget perspektiv och inte en del av identiteten. Detta eftersom det visuella är en 
konstruktion gjort för att nå ut till marknaden. De vill ta bort denna del ur teorier kring 
identitet eftersom det visuella har en stark begreppsmässig och empirisk status i sig självt och 
även för att den tenderar att likställas med företagets identitet. Däremot ser de den visuella 
identiteten som något väldigt viktigt eftersom detta ger företaget legitimitet. De menar att 
nyckelfrågan för den visuella identiteten är att den ligger i tiden, är uppdaterad och ses som 
attraktiv av sin publik.  

 

2.2.2 Identitetsstrukturen 
I Aakers (1996) egen tolkning av sitt varumärkesidentitetssystem delar 
han in perspektiven i kärnidentitet och utvidgad identitet där kärnan 
beskriver den centrala och tidlösa essensen av varumärket. 
Kärnidentiteten är viktig både för varumärkets mening och för dess 
framgång eftersom den innehåller associationer som troligtvis hålls 
konstanta när varumärket söker sig mot nya marknader.  

Utvidgad 
identitet 

 

Kärn-
identitetKärnidentiteten bygger på svaret från ett antal frågor: 

- Vad är varumärkets själ? 
- Vilka är de grundläggande värderingarna hos varumärket?  
- Vilka kompetenser finns i organisationen bakom varumärket? 
- Vad står organisationen bakom varumärket för? 

 
Enligt Aaker (1996) skall kärnidentiteten innehålla element som gör varumärket unikt och 
värdefullt. Det skall bidra till det värdeerbjudandet och är basen för varumärkets trovärdighet. 
Enligt Tarnovskaja (2007) är det viktigt att skilja mellan varumärkets kärnvärden som alltid 

Figur 2. Identitetsstrukturen 
(Aaker 1996, s.86).  
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skall upprätthållas och perifera värden som kan ändras. Författaren menar att chefer måste 
kommunicera ut kärnvärdet till sina anställda eftersom detta skapar ett beteende. Urde (2003) 
talar om betydelsen av kärnvärden och han menar att dessa ger riktlinjer för 
produktutveckling, beteende och kommunikationsprocesser. Kärnvärden skall vara varaktiga 
men måste även anpassas och utvecklas för att de skall få en extern och intern betydelse. 
 
Den utvidgade identiteten innehåller enligt Aaker (1996) identitetselement som organiseras i 
sammanhängande och meningsfulla grupper som ger struktur och fullständighet. Även en väl 
genomtänkt kärnidentitet kan vara tvetydig eller oklar gällande vissa frågor. Ett kärnvärde 
som till exempel trygghet kan innebära flera saker. Den utvidgade identiteten specificerar då 
tryggheten till exempelvis finansiell styrka eller omtanke för konsumenten. Om företaget vill 
visa omtanke kan de positionera sig som en god vän snarare än en slipad strateg. Aaker antar 
att en stor utvidgat identitet innebär ett starkare varumärke som är lättare att komma ihåg, är 
mer intressant och kan kopplas till kundens livsstil. Författaren jämför det med att en 
ointressant och oviktig person i ditt liv kan beskrivas med ett par ord medan en person som är 
viktig för dig kräver en mycket mer komplex beskrivning. 
 

2.2.3 Värdeerbjudandet 
Enligt Urde (2003) är syften med att bygga varumärket kring ett antal kärnvärden att skapa 
gemensamma värderingar och riktlinjer. Kärnvärdena skall återspeglas i de funktionella, 
emotionella och symboliska värden som företaget erbjuder. Aaker (1996) menar att 
identiteten i slutändan finns för att erbjuda kunden ett värde. Det finns tre typer av fördelar; 
funktionella, emotionella och självuttryckande fördelar.  
 
De funktionella fördelarna är den mest synliga delen av ett värdeerbjudande och är direkt 
kopplade till konsumentens upplevelser av varan eller tjänsten. Ett företag som erbjuder en 
vital funktionell fördel kan helt dominera en marknad. Företaget måste välja de funktionella 
fördelar som erbjuder bäst möjlighet att skapa en stark position i förhållande till konkurrenter.  
Det är viktigt att dessa fördelar går att kommunicera ut konsumenten (Aaker 1996). 
 
När användande av ett specifikt varumärke ger konsumenten en positiv känsla så erbjuder 
varumärket emotionella fördelar. Emotionella fördelar ger värde och djup vid användandet av 
ett varumärke. Ett exempel för ett varumärke som använder sig av emotionella fördelar är 
Evian. De erbjuder relativt ointressanta funktionella fördelar men genom att de associeras 
med träning ger de den tillfredsställelse som kommer med ett träningspass (Aaker 1996). 
 
Ett varumärke kan erbjuda en självuttryckande fördel genom att konsumenten visar vem 
han/hon själv är genom att använda varumärket. Varje person spelar flera roller vilket innebär 
att köpet av ett varumärke kan hjälpa till att uttrycka vem jag är. En person kan exempelvis 
visa sig sofistikerad genom att använda Ralph Lauren parfym. När ett varumärke erbjuder 
självuttryckande fördelar ökar möjligheten att det skapas ett band till kunden (Aaker 1996). 
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2.3 Image  
 
Tarnovskaja (2007) skriver att image oftast beskrivs som kundens nuvarande uppfattning av 
varumärket. Fatt, Wei, Yuen & Suan (2000) beskriver image som intressenternas uppfattning 
om företagets åtgärder, aktiviteter och åstadkommanden. Olika grupper av intressenter 
relaterar till organisationen på olika sätt och därmed har de olika uppfattningar om företaget. 
Enligt Hatch & Schulz (2003) är det av största vikt att organisationskulturen återspeglas i 
företagets image för att den skall vara trovärdig och kunna påverka företagets intressenter. 

Grönroos (2000) säger att imagen tillsammans med extern kommunikation såsom reklam, 
personlig försäljning och word of mouth kommunicerar förväntningar. En positiv image gör 
det lättare att kommunicera effektivt och gör det troligare att word of mouth är positiv. 
Självfallet gäller även förhållandet vice versa. Van Riel (1995) menar att imagen är resultatet 
av företagets interna och externa kommunikation. 
 
Imagen fungerar enligt Grönroos (2000) som ett filter som påverkar uppfattningar. Produktens 
kvalitet uppfattas som bättre om imagen är bra, imagen fungerar då som ett skydd och kunden 
kan ha överseende med småproblem. Detta skydd fungerar dock bara under en kortare period. 
Om problemen återkommer försvinner skyddet och imagen försämras. Balmer & Greyser 
(2006) menar att uppfattningen som kunden har om ett företag kommer påverka deras 
beteende gentemot denna. De poängterar att uppfattningen självfallet skiljer sig mellan olika 
grupper och detta måste företaget ta i beaktning. Grönroos (2000) menar att imagen är ett 
resultat av både förväntningar och erfarenhet. Om tjänstens kvalitet uppfattas som bättre än 
den förväntade stärks imagen. Om tjänstens kvalitet är sämre än förväntad försvagas imagen.  
 
En oklar image kan enligt Grönroos (2000) få en negativ inverkan på de anställdas attityd 
gentemot företaget. Detta kan innebära en försämrad tjänstekvalitet. Om däremot de anställda 
upplever att imagen är tydlig och att företaget erbjuder ypperlig service så skapas en positiv 
inställning hos de anställda. Fatt, Wei, Yuen & Suan (2000) lägger till att företagets image är 
väldigt viktig för de anställda eftersom den blir en del av deras jag och används för att 
bedöma hur andra ser på dem. 
  
Det finns två möjliga anledningar till att ett företag har en dålig image. Antingen är företaget i 
sanning dåligt eller så föreligger ett kommunikationsproblem. Är imagen dålig är det troligt 
att kundens erfarenhet av företaget är dålig. Här kan en annonskampanj om företagets 
förträfflighet förbättra försäljningen på kort sikt men ur ett långsiktigt perspektiv orsakar detta 
bara mer skada såvida ingen verklig förbättring har gjorts. All marknadskommunikation 
måste utgå från verkligheten. En kampanj som skapar förväntningar som sedan inte åtföljs 
försämrar företagets image. Om imageproblemen är ett verkligt problem så måste 
förändringar i företaget till för att förbättra imagen. Tjänstens kvalitet måste helt enkelt höjas. 
Om företagets image är okänt så föreligger ett kommunikationsproblem. Det kan t ex vara så 
att företaget går in på en ny marknad eller har ändrat inriktning (ex blivit mer 
kundorienterade). Då finns två vägar att gå. Företaget kan vänta på att tillräckligt många 
kunder skall besöka dem och förbättra sin uppfattning om företaget genom erfarenhet. Detta 
tar detta långt tid och företagets image förblir därför negativt väldigt länge. För att snabba på 
processen kan företaget istället gå ut med en kampanj som berättar om förändringarna, i detta 
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fall är marknadskommunikation lösningen på imageproblemet (Grönroos 2002). Hatch & 
Schulz (2003) menar att företagsledarna måste beakta samspelet mellan vision, kultur och 
image i sitt arbete. Detta kan åstadkommas genom dialog mellan ledning, externa intressenter 
(ex. kunder) och medlemmar av organisationen. Ett effektivt varumärke kan åstadkommas när 
företaget gör en ärlig utvärdering av sig själva, svarar på intressenters önskemål och 
respekterar organisationskulturen. ”Att skapa, utveckla och till företagets relevanta omvärld 
föra ut en identitet (I) – företagets fakticitet och självbild – innebär att söka upprätta en profil 
(P) – bilden så som företaget önskar bli sett och uppfattat. Profileringsarbetets yttersta syfte 
är att skapa gynnsammast möjliga bild av företaget, dess verksamhet och utbud, det vill säga 
att bygga image (Im), omvärldens uppfattning av företaget.” (Holm, 2002, s. 73). Holm 
(2002) beskriver tre situationer som kan uppstå:  
 

Innebörden av situationen i fig. 3 är att de mål som företaget 
har ställt upp har nåtts. Företaget har upprättat en bild som 
överensstämmer med verkliga förhållanden och marknaden 
har accepterat denna bild. Enligt Holm (2002) är fullständig 
överenskommelse mellan I, P och Im omöjligt både i teori och 
praktik. Modellen visar en välintegrerad verksamhet. Läge är 
inte enbart positivt eftersom innebörden av att image och 
profil sammanfaller kan vara att företaget ligger i ett 
stagnationstillstånd, mål har nåtts men inga nya har utformats.  

Figur 3. Integrerad I-P-Im-
relation. (Holm, 2002, s. 74)  
 

 
Innebörden av situationen i fig. 4 är att de tre elementen 
sammanfaller delvis men vissa fält täcks inte av alla tre 
element. A innebär att profilen har täckning av identiteten 
men att den inte uppfattas, godtas eller förstås av omvärlden. 
Insikten om detta gör personal och ledning besvikna. I fält B 
överensstämmer omvärldsbilden av företaget med den 
eftersträvade men inte med den verkliga situationen i 
företaget. Resultatet är en besviken marknad . I fält C 
överensstämmer inte företagets profil med den verkliga 
situationen och omvärlden vet om det. 
 
I fig. 5 beskrivs ytterligare element. Fält X utgörs av 
identitetselement som inte ingår i profil eller uppfattas av 
omvärlden. Fält Y är profilelement som inte kommer från 
verkligheten men de uppfattas heller inte av omvärlden. Fält Z 
innehåller omvärldens uppfattningar om företaget men som 
varken ingår i identiteten eller profilen. Dessa element kan 
uppkomma helt utom företagets kontroll och kan vara till 
väldigt stor skada. 
  

Figur 4. Partiell integration 1. 
(Holm, 2002, s. 74) 
 

Figur 5. Partiell integration 2. 
(Holm, 2002, s. 75) 
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2.4 Kommunikation 
 
Enligt Dahlqvist & Westerståhl (1993) kan begreppet kommunikation avse allt ifrån 
komplexa system som interagerar via kommunikationen till kommunikation genom rörliga 
bilder. Axelsson (2005) menar att framgångsrik kommunikation är vitalt för alla företag. 
Kunders köpvilja handlar om de tankar och känslor som konsumenten relaterar med det 
säljande företaget. Företagets framgång är därför ett resultat av den uppfattning som kunden 
har om företaget.  
 
Axelsson (2005) skriver att kommunikation är praktisk marknadsföring i en pågående 
process. Definitionen innehåller två steg. För det första måste kommunikationen ses som ett 
verktyg för en fungerande marknadsföring. Detta är möjligt genom att kommunikationen är en 
aktivitet, det vill säga, om ingen aktivitet utförs praktiskt kommer heller ingenting hända. För 
det andra måste en insikt finnas om att kommunikationen är ständigt föränderlig. 
”Kommunikation är inte någon enstaka företeelse man kan avgränsa inom ramen för t ex en 
kampanj eller en informationsaktivitet utan snarare är det summan av alla aktiviteter av en 
aktör på marknaden” (Dahlqvist & Westerståhl 1993, s.10). Kommunikation är därmed en 
åtgärd vars syfte är att företaget ska överleva på lång sikt (Weatherill 2001). 
 
En kommunikationsmodell 
 
                    Vem                       säger vad              i vilken kanal                till vem 
    
 

          ”Kodning”                                                   ”Tolkning” 

Mottagare Kanal  Meddelande Sändare 

 
Figur 6. En kommunikationsmodell. (Axelsson, 1996, s. 108) 
 
Axelsson (2005) menar att kommunikation handlar om vad sändaren vill säga till mottagaren, 
dvs. vilket effekt sändaren vill uppnå. De önskade effekterna kan vara många och varierande. 
Beroende på budskapet eller önskad målgrupp, finns det mer eller mindre lämpliga kanaler att 
använda. Dahlqvist & Westerståhl (1993) förklarar vidare att kommunikationsprocessen 
därmed utgörs av alla aktiviteter mellan sändare och mottagare.  
 

2.4.1 Corporate Communication  
Fill (1995) menar att Corporate Communication avser den process som översätter företagets 
identitet till dess image. Detta utförs genom granskning av utgående budskap där företaget 
informerar om vilka de är, vad de gör och hur de gör det. Gapet mellan företagets image och 
identitet, fastställer hur kommunikationen faktiskt ser ut. Strategin kräver ett konsekvent 
budskap, som förmedlar den korrekta identiteten. Identitet och image utgör enligt Goczol & 
Scoubeau (2003) två nyckelfaktorer i Corporate Communication som tillsammans ska skapa 
en positiv och långvarig relation med intressenter. 
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Ledningskommunikation 
Enligt Van Riel (1995) handlar ledningskommunikation om att förmedla företagets visioner 
och mål till sina anställda. Kommunikationsprocessen blir nödvändigt för att uppnå samarbete 
mellan alla inblandade parter. Det är ledningens uppgift att kommunicera ut de givna 
visionerna och målen till de anställda. 
 
Ledningskommunikation används för följande: 

• Generera en gemensam vision och en tydlig affärsidé. 
• Skapa och bevara förtroende för ledningen. 
• Hantera förändringsprocesser 
• Motivera anställda. 

 
Weatherill (2001) menar att medarbetarna är företagets viktigaste målgrupp. Författaren 
menar att de övergripande målen kan nås först då en dialog har skapats, därefter kan alla 
delaktiga kommunicera mot marknaden i samma riktning.  För att marknadskommunikationen 
ska fungera uppstår därmed ett behov av att företaget har en fungerande intern 
kommunikation. Denna bör utgå ifrån vad den tilltänkta målgruppen behöver ha kännedom 
om för att känna trygghet, förtroende och delaktighet. Information som skapar dialoger är en 
förutsättning för att anställda ska känna delaktighet, vilket resulterar i engagemang. 
 
Marknadskommunikation  
Enligt Van Riel (1995) är marknadskommunikationen till för att stödja försäljningen på 
företaget. Mårtensson (1998) förklarar vidare att marknadskommunikation avser de aktiviteter 
som utförs av företag för att försöka påverka marknaden att direkt eller indirekt köpa 
företagets produkter eller tjänster. Weatherill (2001) skriver att ett företags mål med 
marknadskommunikation är att överleva på lång sikt, vilket betyder att det är av största vikt 
för företaget att hålla kundens intresse levande. Detta betyder att företaget bör utgå från vad 
kunden faktiskt vill att företaget ska kommunicera. Istället för att tillfredsställa kundens behov 
momentant så behövs en känsla av tilltro och trygghet eftersom kunden har sin egen 
överlevnad som primärt mål. Vid all marknadskommunikation är det viktigt att ha en 
kännedom om marknaden och kundens behov för att sedan kunna använda detta i samspel 
med företagets egna produkter eller tjänster. Marknadens behov skall därmed reflekteras i 
företagets marknadskommunikation. 

Kommunikationskanaler 
Det finns ett flertal kommunikationskanaler enligt Axelsson (2005). En grov indelning kan 
göras genom att skilja på enkelriktade och interaktiva kanaler. Dessa kanaler erbjuder skilda 
möjligheter. Beroende på informationens precision, kostnad och effektivitet väljs en lämplig 
kanal.  
 
Enkelriktad kommunikationskanal 
Axelsson (2005) förklarar att begreppet innebär att sändaren skickar ut ett meddelande 
muntligt, skriftligt eller på liknande sätt (t ex video). Mottagaren kommer först tolka 
meddelandet och därefter agera. 
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Interaktiv kommunikationskanal 
Axelsson (2005) menar att interaktiva kommunikationskanaler förutsätter en dialog där 
sändaren och mottagaren har ett ömsesidigt utbyte av information. En personlig kontakt 
mellan en säljare och konsument kan ses som interaktiv.  
 
Word of mouth kommunikation  
Solomon (2007) skriver att word of mouth (WOM) handlar om information som sänds från 
individ till individ. Till skillnad från annonsering och reklam, så stämmer information som 
sänds via WOM oftast överens med verkligheten. Mårtensson (1994) menar att marknaden 
inte kan styra eller kontrollera WOM vilket betyder att denna typ av kommunikation är 
mycket slagkraftig. Influenser från andra människor kan enligt Solomon (2007) till och med 
vara starkare än den egna uppfattningen. Speciellt betydelsefullt är WOM då konsumenten är 
obekant med produktkategorin, vid köp av nya produkter eller val av ny butik att handla ifrån. 
 
Solomon (2007) förklarar att det även finns en baksida med WOM. Informella samtal 
konsumeter emellan kan stärka men även bryta ner en produkt, tjänst eller butik. Dessutom 
tenderar människor att väga negativa uttalanden högre än positiva. Studier pekar på att 90 % 
av missnöjda kunder inte kommer att göra affärer med butiken vid ett senare tillfälle. Det är 
dessutom högst sannolikt att var och en av de missnöjda kunderna kommer att dela med sig av 
sin missnöjdhet till minst nio andra människor. Av dessa kommer 13 procent sprida sina 
negativa erfarenheter till fler än 30 personer. 
 
Organisationskommunikation 
Van Riel (1995) förklarar att organisationskommunikation är ämnad för intressenter. Med 
detta menas all kommunikation som inte är marknadskommunikation. Informationen är 
mindre framträdande gällande övertalning, istället används indirekt påverkan. 
Organisationskommunikation innefattar enligt Goczol & Scoubeau (2003) public relations, 
relation till aktieägare, kommunikation med arbetsmarknaden etc. Nedan följer en förklaring 
till hur ledning, organisations och marknadskommunikation hör samman med image, identitet 
och strategi (fri översättning). 

Strategi 

Identitet Image

Vald kommunikationsstrategi 

Lednings 
kommunikation 

Organisations 
kommunikation 

Marknads 
kommunikation 

 
 

 

 

 

 

 

 

        Figur 7. Samband mellan kommunikationstriangeln och kommunikationsstrategi (Goczol & Scoubeau, 2003, s. 62). 
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2.5 Attraktivitet 
 
Krafft (2007) skriver att ett attraktivt handelsområde är en lokalisering där handeln är 
dominerande. Det bör finnas en central utformning och design av allmänna ytor där enhetlig 
belysning, planteringar etc. kan utgöra en gemensam grund. Verksamheter som inte ses i 
enhetlighet med handelområdet kan utgöra interna barriärer och onödiga avstånd.  
 
Handelsområdet ska vara lättillgängligt. Det ska utan större hinder kunna nås med personbil, 
kollektivtrafik eller cykel. Det ska finnas en väldigt god möjlighet för leveranser, då tyngre 
trafik medför större krav på bredare vägar och avfarter i samband med av- och pålastning. 
Tillgängligheten skapar en del problematik i form av säkerhet. Det är av största vikt att det är 
en säker och sammanhängande miljö för gående. Därför sänks hastigheterna i samband med 
att handelsområdets början. I samband med samtliga parkeringsplatser, busshållsplatser eller 
liknande, ska besökaren på ett smidigt och säkert sätt kunna förflytta sig mellan butiker utan 
att behöva använda fordon (Krafft, 2007). Howard (2007) menar att det är erkänt att mixen av 
butiker, områdets storlek, bekvämlighet och antalet parkeringsplatser värderas högre av 
kunden än vacker miljön och underhållning.  
 
Bergström (2006) skriver att handelsområden genom upprustning av existerande butiklokaler 
kan locka till sig fler aktörer som kan bidra till en höjd attraktivitetsgrad. Detta kan även göras 
genom att anpassa butiker för en mer modern handel eller genom synkronisering av 
öppettider, evenemang och marknadsföring. Howard (2007) menar att shopping är något som 
konsumenten frivilligt ägnar sig åt och att de gör det för att få en upplevelse. Författaren 
menar att det finns bevis för att främst unga väljer att lägga mer tid på att shoppa och att det 
finns två trender. För det första vill människor lägga mindre tid på bas eller rutinshopping och 
för det andra vill den handlande kunden att det skall vara behagligt. 
 
Krafft (2007) beskriver att ett attraktivt handelsområde utmärks av att det är välplanerat för 
konsumenterna och för handlarna. Nyckelfaktorer är lokalisering samt att handelsområdet har 
en lämplig mix av butiker. Då kunder tenderar att välja bland olika handelsområden, är det av 
största vikt för attraktiviteten att det finns ett utbud av handel som kompletterar varandra. 
Handelsenheter med liknande inriktning passar bra tillsammans, dock kan enheter som bygger 
på olika inköpsbeteenden fungera dåligt. Exempelvis kan en klädbutik fungera dåligt ihop 
med en byggbutik. Detta beror på att konsumenten endast följer ett inköpsbeteende då den 
väljer att konsumera. Howard (2007) menar återförsäljarna måste fokusera på mer än låga 
priser. Kunden vill ha ett brett utbud av produkter till rimliga priser. Kunden vill respekteras 
av säljaren och shoppa på ett tids- och energisparande sätt. Sist men inte minst så vill kunden 
ha roligt.  
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3. Metod  
I detta kapitel presenteras hur vi har gått till väga och vilka val detta har medfört. Vi kommer 
även förklara den kritik som riktas mot särskilda forskningsmetoder. 

3.1 Metodtriangulering 
 
I denna uppsats förenas en kvalitativ och kvantitativ metod eftersom vi anser att detta är 
nödvändigt i förhållande till uppsatsens syfte. Detta medför en mer öppen ansats till 
datainsamling. Jacobsen (2002) menar att istället för att prata om rena induktiva eller 
deduktiva metoder, kan mer eller mindre öppna ansatser antas. Detta kallas 
metodtriangulering. En kombination av kvalitativa och kvantitativa ansatser motverkar 
svagheterna i respektive ansats. En kombination av metoder kan med fördel sammanställas, 
då detta medför ett bredare underlag för tolkning av data. En eventuell nackdel är det stora 
utbudet av information som skall tolkas och analyseras. Förklaring till valt tillvägagångssätt 
följer nedan. 
 
 
 Rent kvalitativ metod Blandad metod Rent kvantitativ metod 
 
 
 Intervju med delvis 

fasta frågor/ 
frågeformulär med 
öppna frågor. 

Frågeformulär med 
enbart fasta svars -
alternativ. 

Öppet samtal, eventuellt 
knutet till tema.  

 
 

Figur 8. Kvalitativ och kvantitativ metod som ändpunkter på en skala. (Jacobsen, 2002, s. 139) 

3.2 Kvalitativ studie 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie för att på bästa sätt få en djupare 
uppfattning om hur ett handelsområde arbetar gemensamt med att marknadsföra området som 
en enhet. Då Stenalyckan och Flygstaden skiljer sig åt i detta avseende anser vi att det var av 
största betydelse att få en djupare förståelse genom intervjuer. Studien inleds med den 
kvalitativa metoden för att få en insikt i området. Detta angreppssätt kan ge en djupare 
förståelse av problemet, då det ökar närheten till informationskällan. Jacobsen (2002) menar 
att kvalitativa uppläggningar är flexibla och kan därmed anpassa den information som 
insamlats till den realitet som forskningsobjekten befinner sig i. Detta resulterar enligt 
Backman (1998) i att en förståelse kan uppnås angående hur människan uppfattar sin 
omgivning i förhållande till tidigare kunskaper och färdigheter.   
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3.3 Kvantitativ studie 
 
För att komplettera empirin har vi utfört en enkätundersökning. Syftet med denna var att 
förklara hur konsumenten såg på respektive handelsområde. Ett områdes image kan endast 
beskrivas av konsumenten då image är ett uttryck för den nuvarande uppfattningen om ett 
område. Vi har även valt att utföra enkätundersökningen i syfte att ge mer tyngd till uppsatsen 
och ge en mer korrekt bild av verkligheten.  
 
Backman (1998) skriver att en kvantitativ metod leder till numeriska observationer och 
kännetecknas av stora frågeformulärsundersökningar. Jacobsen (2002) skriver att 
frågeformulär är i sig själva individualistiska, men de kan även innehålla frågor som rör 
individens situation. Centralt är att kontexten reduceras till ett klart definierat förhållandesätt. 
Fördelen med kvantitativ studie är att den är lätt att behandla och tolka, nackdelen med 
metoden är att det kan ge en för ytlig karaktär. Den ytliga karaktären kan dock reduceras 
genom blandningen med kvalitativ ansats.  

3.4 Komparativ disposition 
 
Vårt arbete är komparativt, det vill säga jämförande. Då det ena handelsområdet använder sig 
utav en köpmannaförening, vilket det andra området inte har, är syftet att undersöka vilka 
följder detta får för respektive område. Backman (1998) menar att strukturen beskriver ett 
förhållandesätt i syfte att jämföra det med andra förhållandesätt, modeller, aspekter eller 
teorier.  

3.5 Induktiv och deduktiv ansats 
 
Vi valde i förväg de teorier vi ämnade utgå från när frågor ställdes till undersökningsobjekten. 
Under uppsatsens gång förändrades den teoretiska inriktning något. Varken en rent induktiv 
eller deduktiv ansats följdes.  
 
Den induktiva strategin försöker enligt Jacobsen (2002) ha ett öppet förhållande till det 
studerade området, utan att i förväg ha definierade teorier som forskaren försöker anpassa 
insamlad empiri utefter. Kritiken mot en induktiv ansats är att det kan anses vara omöjligt att 
gå ut i verkligheten med ett helt öppet sinne eftersom människor alltid har förutfattade 
meningar.  
 
Den deduktiva strategin innebär enligt Jacobsen (2002) att forskaren utgår ifrån teorin för att 
se om den överensstämmer med empirin. Forskaren skaffar sig först förväntningar om hur 
världen uppfattas, för att sedan avstämma detta med den insamlade empirin. Deduktiv ansats 
kritiseras för att den endast får fram limiterad information, då forskarna ofta letar efter 
information som denne själv anser vara relevant.  
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3.6 Datainsamling 
 
En förståelse för problemet skapades genom att läsa rapporter och uppsatser som tagits fram i 
syfte att beskriva dagens handel, dess definitioner och utveckling. Rapporternas referenslistor 
har sedan varit till stor hjälp för att hitta vidare forskning och relevant litteratur som använts 
till författandet av uppsatsen. Vi har gjort flera sökningar via Högskolan i Halmstads bibliotek 
och dess databaser för att få fram aktuell forskning inom det valda området. Sökord har varit; 
image, identitet, kommunikation, externhandel, köpcentrum, detaljhandel, attraktivitet i 
handel etc. 
 
Den kvalitativa empirin har vi tagit fram genom intervjuer med Lars Palmgren, Intersport 
Stenalyckan och Tommy Fransson, ICA Maxi flygstaden. Intervjuerna har spelats in för att all 
väsentlig informations skall kunna skrivas ned och analyseras. 
  
En kvantitativ undersökning med syfte att få fram konsumenters åsikt om respektive område 
har utförts. Undersökningen genomfördes lördagen 2008-04-19 på parkeringsområdet vid 
Stenalyckan och Flygstaden. Vi valde att utföra undersökningen på respektive område under 
samma tidpunkt.  Anledningen till detta är att väder och tidpunkt skall få mindre inverkan på 
undersökningens utfall. 
 
 
3.7 Utformning av frågeformulär  
 
Ett frågeformulär/intervjumall utgående från Wilson (2003) har utformats efter följande 
process.   
 
1. Utveckla ämnesfrågor 
2. Bestämma fråge- och svarsformat 
3. Bestämma frågeformulering 
4. Välja ordningsföljden på frågorna 
5. Designa layout och utseende 
6. Pilottest 
7. Starta undersökningen 

3.8 Individuell öppen intervju 
 
Kvalitativa intervjuer har genomförts med: 
 

-  Tommy Fransson, butiksägare Ica Maxi Flygstaden.  
-  Lars Palmgren, butiksägare Intersport och drivande i köpmannaförening på 

Stenalyckan.  
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Vi har genomfört öppna individuella intervjuer vilket Jacobsen (2002) menar är den 
vanligaste metoden för datainsamling inom kvalitativ metod. Detta innebär att vi har samlat in 
data genom ord, meningar och berättelser. Intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte, 
vilket gör att tolkningar av uttalanden enligt Jacobsen (2002) kan diskuteras momentant. Detta 
är bra för att känsliga ämnen i intervjuer tycks vara lättare att prata om vid ett sådant 
tillvägagångssätt.  
 
Två personer är intervjuade och den öppna intervjun lämpar sig enligt Jacobsen (2002) bäst då 
relativt få enheter intervjuas. Tillvägagångssättet passade då särskilt intresse fanns av vad den 
enskilda individen sa och hur den individen tolkade och lade mening i ett speciellt fenomen. 
Intervjuerna var till en viss grad öppna, det vill säga att givna ämnen togs upp, men plats och 
utrymme för utsvävningar och nya områden gavs också.  
 
 
3.9 Val av respondenter 
 
Personer som representerar respektive handelsområde och som har en insikt i den 
marknadsföring som görs valdes ut. För den kvalitativa empirin har vi intervjuat Lars 
Palmgren och Tommy Fransson. Vi blev rekommenderade att intervjua dessa personer av 
andra butiksägare på Stenalyckan och Flygstaden eftersom de under en längre tid har verkat 
på respektive område och anses ha god inblick.  
 
Intervjuobjekten har kontaktats via besök, e-post och telefon, för att på så sätt bestämma tid 
och plats för intervju. De har sökts efter följande kvalitéer; relevant kunskap om ämnet, 
arbetsuppgifter, insikt i marknadsföringen samt inflytande och inblick i handelsområdet. 
 
Vid den kvantitativa undersökningen har 50 respondenter på respektive område tillfrågats. 
Medvetet sökte vi efter personer som antogs vara mellan 25 och 50 år gamla. Vi valde denna 
åldergrupp då de representerar respektive områdes tilltänkta målgrupp. 
 
 
3.10 Analys av intervjuer 
 
Vi har analyserat intervjuerna efter meningskoncentrering som enligt Kvale (1997) kortar ner 
meningar och uttalanden som personen har uttryckt mer koncist. Detta leder till bättre 
överblick. Långa uttalanden har vi pressat ner till kortare uttalanden och innebörden av det 
som sagts har omformulerats i några få ord. Därefter har texten kategoriserats efter 
meningskategorisering. Kvale (1997) förklarar att intervjun kodas in i kategorier. Det handlar 
alltså om att dela upp intervjuerna som liknar varandra i samma kategori för att underlätta 
analysen. Detta har vi gjort för att underlätta både analys och läsning av uppsatsen. 
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3.11 Etiska riktlinjer 

3.11.1 Informerat samtycke 
Vi har tillämpat informerat samtycke vilket enligt Kvale (1997) innebär att intervjuaren 
informerar de undersökta personerna om undersökningens generella syfte, om hur 
undersökningen är upplagd och vilka risker och fördelar som kan finnas vid deltagande.  Detta 
betyder att undersökningspersonerna deltog frivilligt och kunde dra sig ur om de så ville. 
 
3.11.2 Konfidentialitet 
Enligt Kvale (1997) betyder detta att privat data som identifierar undersökningspersonerna 
inte ska redovisas. Att skydda undersökningspersonens privatliv genom att förändra namn och 
identifierande drag är ett viktigt inslag vid redovisningen av intervjuer. Respondenterna är 
tillfrågade om deras vilja att synas i rapporten. Ingen av respondenterna ville dölja sin 
identitet. I enkätundersökningen har vi inte frågat efter några personliga uppgifter, därmed var 
denna konfidentiell. 
 
 
3.12 Metoddiskussion  

3.12.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten förklarar enligt Lekvall & Wahlbin (2001) säkerheten i en mätning, det vill säga 
förmågan att motstå tillfälligheter som kan uppstå vid ett intervjutillfälle. Med en hög 
reliabilitet menas att om vi hade upprepat intervjun under samma förutsättningar, så skulle 
samma resultat fås fram som vid den första intervjusituationen. Svenning (1996) förklarar 
vidare att om de båda intervjuernas resultat inte överensstämmer med varandra så är det ett fel 
i någon utav undersökningarna.  
 
Vi anser att metoden för intervju har en god reliabilitet. Intervjupersonerna, Palmgren och 
Fransson, har visat sig vara insatta i det aktuella ämnet. Palmgren som är drivande i 
köpmannaföreningen på Stenalyckan har bidragit med tillförlitlig information angående 
handelsområdets samarbete. Den insamlande data från Fransson har fungerat som ett 
komplement till intervjun med Palmgren och ska ställa de båda externa handelsområdena 
emot varandra. De både intervjuobjektens kunskap och erfarenheter inom handeln på 
respektive område har bidragit till att öka reliabiliteten. Vid intervjusituationen har de båda 
respondenterna tillåtits utveckla sina påståenden genom att motfrågor och följdfrågor ställts. 
Detta för att minska feltolkningar i den intervjuades uttalanden. Vi anser att om dessa två 
intervjuer skulle genomföras på nytt, så skulle resultatet vara detsamma. 
 
Även enkätundersökningens reliabilitet är god. Genom att utföra undersökningen på 
Stenalyckan och Flygstaden på samma dag och under samma tid, så har risken reducerats för 
att väderförhållanden ska ha påverkat utfallet. Vi har inte lagt meningar i respondenternas 
munnar, utan låtit dessa svara så utförligt som möjligt, efter deras egna förutsättningar. Det 
kan tilläggas att enkätunderökningen utfördes muntligt av två olika personer och detta kan ha 
inverkat på mätningens utfall. 
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3.12.2 Validitet 
Validiteten mäter enligt Lekvall & Wahlbin (2001) giltigheten, det vill säga huruvida 
mätmetoden avser det som den faktiskt avser att mäta. Arbnor & Bjerke (1994) menar att 
begreppet validitet kan ses på två sätt; Vad är det som egentligen mäts och avbildar resultatet 
av mätningen verkligen sanningen, det vill säga; är det sant? 
 
Vi har på förhand fördjupat oss i teorier om de berörda ämnena och anser att vi har en god 
förmåga att särskilja relevant från irrelevant information. Utformningen av frågeformulär till 
de individuella intervjuerna har därmed anpassats till den redan givna teorin. Frågemallen är 
diskuterad med handledare Pia Arborelius som har gett feedback på denna. Justeringar har 
gjorts till dess att vi ansåg att frågeformuläret mätte det som vi avsåg att mäta. 
 
Enkätundersökningen har testats genom ett pilottest på vänner. Undersökningen har 
genomförts med huvudsyfte att få fram respondenternas uppfattning av respektive område, det 
vill säga reflektera områdets image. Enkätundersökningen har utformats efter given 
referensram samt av utfallet på de kvalitativa intervjuerna. Urvalet av respondenter har skett 
under samma förutsättningar och på samma villkor på Stenalyckan och Flygstaden. Vi har 
sållat bland besökarna och valt personer som är i samma åldersintervall.   
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4. Empiri 
I detta kapitel redogörs vår empiri. Denna består kvalitativa intervjuer med Lars Palmgren 
respektive Tommy Fransson. Vidare presenteras resultatet av vår enkätundersökning.  

4.1 Intervju med Lars Palmgren, butiksägare Intersport, Stenalyckan 

4.1.1 Stenalyckans bakgrund 
Stenalyckan startade för sju år sedan. Den första butiken som byggdes på området var Hedins 
Bilar, snabbt följt av Biltema. I slutet av år 2003 påbörjades ett nytt arbete, Stenalyckanhuset.  
Detta räknas som en del av det externa handelsområdet, men är i sig ett område bestående av 
10 butiker under samma tak, ägd av ett danskt finansbolag med namn Ejendoms Invest. 
 
Palmgren säger att det var det många Halmstadbor som rynkade på näsan och tyckte att det 
var uselt när Stenalyckan byggdes. Det ansågs ligga på ”baksidan” ute vid motorvägen. Trots 
detta är området idag accepterat och välbesökt, dock främst av icke- Halmstadbor. Han tror att 
Sverige kommer bli som USA var för 10 år sedan. Det kommer bara finns stora områden för 
handel utanför innestaden. ”I innerstan kommer det finnas fik, saluhallar och lite småbutiker”.  

4.1.2 Köpmannaföreningen – Samarbetet mellan butikerna på Stenalyckan 
”Syftet med föreningen är att minska marknadsföringskostnader, stärka samarbetet mellan 
butiker och lyfta fram gemensamma aktiviteter för området som ska öka intresset för 
varumärket Stenalyckan”.  

Bakgrund 
Köpmannaföreningen startades på initiativ av Palmgren för 3½ år sedan. Anledningen till 
bildandet av föreningen var bland annat de stora marknadsföringskostnaderna. En annan orsak 
var att tidigare marknadsförde sig varje butik var och en för sig.  Detta ledde till en viss 
problematik, då det inte skapades någon tillströmning till Stenalyckan som helhet, utan endast 
till de enskilda butikerna. Det gick alltså inte att dra nytta utav varandra och området 
fungerade mer som individer än som ett lag. Dessutom visste inte konsumenter vad 
Stenalyckan var för något, istället hade de bara kännedom om de enskilda butikerna. 
 
Till följd av detta valde Palmgren att ta tag i situationen i hopp om att förbättra och utveckla 
Stenalyckan som en enhet. Samtliga butikschefer på området bjöds in för att diskutera kring 
ett framtida samarbete butikerna emellan. De närvarande på mötet insåg efter en SWOT- 
analys där styrkor, svagheter, hot och möjligheter presenterats, vilken utvecklingspotential 
området faktiskt besatt.  
 
Samtliga 29 butiker på Stenalyckan är idag välkomna att ingå i köpmannaföreningen utan 
kostnad. Emellertid är vissa med men bistår inte med någon ekonomisk hjälp. Ett resultat av 
detta är till exempel att de inte får stå med på reklamskyltar för området där betalande 
butikers logotyper finns med.  De som väljer att stå utanför samarbetet är enligt Palmgren 
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oerfarna butikschefer. Palmgren menar att en sådan butikschef har fullt upp med att motivera 
sin personal och följa alla direktiv som fås ovanifrån. När rutinerade rävar som Palmgren själv 
vill att butikchefen skall ta egna initiativ och få loss pengar för att marknadsföra hela området 
så backar ofta istället de oerfarna butikscheferna.  
 
Palmgren tror inte att de som väljer att stå utanför riktigt förstår innebörden. De gör det enkelt 
för sig genom att inte gå på möten eller svara på e-post. ”De ställer sig och tittar in i väggen, 
för att de vet att de gör fel”.  Palmgren trycker tydligt på att köpmannaföreningen självklart 
skulle vilja ha med alla handlare på området i samarbetet. 
 
Kompetenser bakom varumärket 
Palmgren säger att alla som är aktiva i köpmannaföreningen antingen har varit butikschefer 
eller driftsansvariga. Någon har pluggat marknadsföring och någon har jobbat i kringliggande 
branscher. De fyra som har drivit på tuffast är relativt rutinerade och har varit på andra ställen 
tidigare på andra platser i Sverige. De har lärt sig vad som funkar och inte funkar. ”Det 

andlar bara om erfarenhet”. h 
Förändringar utförda av köpmannaföreningen 
Flera förändringar har gjorts i och med starten av köpmannaföreningen. Bland annat har man 
helt ändrat preciseringen på upptagningsområden av konsumenter. Tidigare sekundära 
områden så som Falkenberg, Hylte, Laholm, Markaryd och Båstad blev nu istället de primära 
upptagningsområdena. En följd av detta blev att kommunikationskanalerna fick modifieras. 
Hallandsposten var numera inte den mest effektiva kanalen, utan andra dagstidningar som 
nådde de nya primärområdena för upptagning av konsumenter började mer konsekvent att 
användas. En ytterligare förändring som skett är synkroniseringen av öppettider. Idag har alla 
affärer öppet lika länge på vardagarna, dock har vissa butiker öppet till kl 16:00 och andra till 
kl 17:00 på helgerna. Differensen på en timme under helgerna beror på att alla butiker på 
området inte är självägda. Därmed finns det direktiv av högre rang än köpmannaföreningens.     
Palmgren menar att det hade varit en fördel om köpmannaföreningen hade beslutanderätt, 
vilket skulle underlätta när personal anställdes, öppettider synkroniserades etc. I dagsläget är 
det istället en lång process som involverar fler än bara de som ingår i köpmannaföreningen.  
 

4.1.2 Attraktivitet 

Butiker 
Stenalyckan består av flera större byggnader, där varje byggnad har olika fastighetsägare.  
Fastighetsägarna bygger först upp stora lokaler, som de sedan väljer att antigen sälja eller hyra 
ut till företag. Detta har medfört att det inte finns någon grundläggande tanke bakom valet av 
butiker i området. Dock är Stenalyckanhuset ett undantag. Här är tanken att det ska finnas en 
butik inom varje bransch. Detta brukar oftast ha sin naturliga gång då aktörer i regel inte 
väljer att placera sina butiker i ett område där det redan finns en eller två aktörer med likartat 
utbud.  
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Tillgänglighet 
Stenalyckan är lätt att se från E6:an, vilket är en bidragande orsak till dess stora tillgänglighet 
enligt Palmgren. Han menar att många vet om att Stenalyckan ligger i östra Halmstad längs 
med motorvägen, men berättar att det kan vara svårare att som förstagångskund hitta fram till 
handelsområdet. Då kunden väl svängt av från motorvägen kan det uppfattas som krångligt att 
navigera sig fram med bilen till rätt affär. Detta är ett resultat av kommunens förbud mot att 
låta Stenalyckan skylta med att de är ett handelsområde.  
 
Kollektivtrafiken till och från området sker utan större bekymmer. Det är smidigt att ta sig till 
området med buss och det finns även goda förbindelser för de som väljer att ta cykeln. Väljer 
konsumenten att ta kollektivtrafik så finns det information om detta på hemsidan. Palmgren 
vill även trycka på svenskars komfortabla vanor med att använda bilen. ”Har du bil så vill du 
kunna parkera 10 meter från entrén, annars är det obekvämt”.  
 
Inom Stenalyckanhuset är avstånden små och det är mycket lättillgängligt att ta sig från 
parkeringen till de önskade butikerna. Inom hela Stenalyckan kan avstånden däremot anses 
vara något större. Områdets olika delar ligger en bit ifrån varandra och är avskilda med en 
rondell, vilket kan göra att avstånden kan uppfattas som lite längre.  
 
Palmgren tror att den stressade människan har bestämt sig för att kvalitetstid är att vara 
hemma med familjen. ”Allt skall finnas under ett tak. Snabbt in, snabbt ut. ”Utflykten” att 
shoppa faller mer och mer. Det har varit intressant under 90-talet och början av 2000-talet 
men nu har man gjort det för länge”. 
 
Den bästa anledningen att välja Stenalyckan före Flygstaden är enligt Palmgren att du 
kommer snabbare från Stenalyckan. Han menar att Flygstaden fyller sitt syfte för de som bor i 
Halmstad men att det inte finns en enda kund från exempelvis Laholm som tar sig den långa 
vägen genom hela staden och ut till Flygstaden. ”Men om man däremot bor nära och besöker 
ICA-maxi och Elgiganten ofta, vilket är Flygstadens absolut viktigaste delar, så handlar man 
där. Vi har bredden och tillgängligheten som inte något annat område i Halmstad har”. 
 
Stenalyckan jobbar med tillgängligheten på flera sätt: 

• Kunden vill parkera nära butiksdörren. 
• Att möta den stressade svensken behov - ”Vi har ju Göteborgare som åker från 

Malmö. När de är på hallandsåsen ringer de och frågar om vi har en viss sak. Då tar 
jag fram det till kassan och kan casha in 5000 spänn för exempelvis ett par skidor och 
sen sticker kunden.”  

• De som bor på Snöstorp ska kunna gå eller cykla till området på ett säkert sätt och 
familjen skall kunna gå med barnvagnen och shoppa barnkläder. 

• Att ha öppet 7 dagar i veckan. Kunden är endast ledig 1,5 dag i veckan och då vill 
denne kunna handla. 

• Köper kunden en tung vara vill den kunna bära så kort sträcka som möjligt eller få 
personlig service och kunna bära ut varan.  
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En av köpmannaföreningens viktigaste uppgifter är att öka tillgängligheten för potentiella 
konsumenter. I framtiden finns till exempel en förhoppning om byggandet av en gångbro rakt 
över till Andersbergsringen, vilket skulle öka tillgängligheten ännu mer och samtidigt vara 
mer miljövänligt. 

Parkeringsplatser och säkerhet 
Området har mycket goda förutsättningar vad det gäller parkeringsplatser. I dagsläget finns ca 
1500 gratis platser som ligger tätt förankrat med området. Stenalyckan är även 
handikappanpassat. Flera handikappsparkeringar finns och det går även att finna 
pinnmarkeringar i betongvägen för att underlätta lokaliseringen för människor med nedsatt 
synförmåga. Parkeringsområdet kan emellertid även innebära en viss brist på säkerheten, detta 
trots att hastigheten är sänkt till 30 km/h. Problemet här är enligt Palmgren alla de lastbilar 
som befinner sig på området. ”Vägarna är små och passagerna kan vara trånga vid möte av 
ett större fordon”. 

Miljö 
Stenalyckan har arbetat en del med utemiljön inom handelsområdet. Det finns enhetliga 
flaggstänger för området, planteringar, papperskorgar etc. Ett städbolag har anlitats för att 
hålla området fritt från nedsmutsning. Ut mot E6:an är det däremot mycket skräp som ligger, 
som med största sannolikhet beror på hungriga konsumenter som just handlat på McDonalds 
drive-in. Anledningen till att skräpet ligger kvar är att städningen sköts dåligt av kommunen, 
som ansvarar för allt utanför området. Palmgren menar att ”Vi kan inte rensa i kommunens 
diken, det får de faktiskt sköta själva”. 
 
Innemiljön är däremot inte enhetlig på området. Då köpmannaföreningen inte är en 
ekonomisk förening eller liknande så får varje butik själv ansvara för sin egen inredning. 
Detta eftersom denna ska uppfylla ett syfte som möjligen bara passar butiken i fråga. 
 

4.1.3 Kommunikation  

Intern kommunikation 
På Stenalyckan finns en vision om att stärka positionen och bli förstahandsvalet vad det gäller 
detaljhandeln inom sitt geografiska segment. Palmgren säger att ”vi är idag starkare än 
Flygstaden”. Detta hoppas Stenalyckan även kunna bibehålla i framtiden. Ett steg mot detta 
är det samarbete som har påbörjats med det närbelägna köpcentrat Eurostop. Under år 2009 
kommer de båda arbeta integrerat med varandra för att locka ännu fler konsumenter till 
området. Tillsammans kommer Stenalyckan och Eurostop förfoga över 3000 
parkeringsplatser, över 70 butiker och ha öppet alla dagar i veckan. Tanken med detta är att de 
skall kunna konkurrera med närbelägna handelsområden som Kungsmässan och Väla.  
 
Kommunikationen riktat till de anställda skiljer sig från butik till butik. Det är varje 
butikschefs eget ansvar att anställa folk som är ”serviceminded” och har en god förmåga att 
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kommunicera med kunder. Intersport har till exempel en så kallad ”Intersport skola”, som alla 
anställda ska ta del av. Här utbildas anställda i kommunikativ förmåga och kundbemötande. 

Marknadskommunikation 
De finns tre styrkor som Stenalyckan vill förmedla till marknaden. Dessa är de 29 butikerna, 
1500 gratis parkeringar och det faktum att de har öppet sju dagar i veckan. Palmgren menar 
att gratis parkeringar är en viktig sak när det gäller trivsel. Ingen vill ”bli ruinerad på 
parkering” när konsumenten faktiskt just valt att spendera flera tusen i någon av butikerna. 
Detta skiljer handel på Stenalyckan från handel i centrum, där det kostar att parkera. Även 
öppettiderna skiljer handelsområdet från cityhandeln. ”City lever efter gamla traditioner som 
säger att man inte ska ha öppet på söndagar”.  
 
Stenalyckan och Flygstaden har i princip samma styrkor med öppettider, parkering etc. 
Palmgren menar likväl att ”de har samma styrkor som oss, men de väljer att inte visa dem 
utåt”. Detta anser han att Stenalyckan lyckats bättre med genom sin marknadskommunikation 
och sin bredare detaljhandel.   
 
Människan kan enligt Palmgren irritera sig på små detaljer och dessa gör att hon väljer att inte 
handla. Trots att det finns fler butiker med ett mer varierande innehåll i city så tror Palmgren 
att många väljer många bort det alternativet till förmån för Stenalyckan. ”Det kanske är 
mycket bättre i city än här men så länge de inte paketerar det och för fram det så blir det fel. 
Likadant är det på Flygstaden. Så länge man inte för fram sina fördelar så tror jag inte att 
kunden förstår det”. 
 
Palmgren menar att det är en stor ekonomisk fördel att marknadsföra Stenalyckan som en 
enhet. ”En tv kampanjkostar oss ungefär 40 000 SEK i veckan. Delas detta med 15 andra 
butiker så känns det knappt i plånboken. Det handlar om att marknadsföra sig ofta, ju mer jag 
syns desto större uppfattas jag. Styrkan i den gemensamma kommunikationen är alltså att vi 
kan synas mer”.  Utöver den gemensamma marknadsföringen har varje enskild butik en egen 
kassa att nå marknaden med. Då är det inte tal om att marknadsföra Stenalyckan som enhet/ 
varumärke, utan det är den egna butiken och dess varor som istället är det centrala budskapet. 
Blandningen av dessa två gör, enligt Palmgren, att Stenalyckan och dess butiker syns i 
massmedia titt som tätt. 
 
Den gemensamma marknadskommunikationen har gett positiva resultat. ”Jag har dubbelt så 
många kunder idag som för tre år sedan”. Detta anser Palmgren även kan ha att göra med att 
det är ett relativt nystartat område, vilket lockar konsumenter. Dock är han övertygad om att 
det har med den enhetliga kommunikationen att göra. ”Det är inte många som tappar index 
årligen på Stenalyckan, utan det är en ständig positiv utveckling”.  
 
Ett återkommande event som sker på handelsområdet är ”Stenalyckans dag”, som är ett 
initiativ av köpmannaföreningen. På den här dagen anordnas tipspromenader, roliga events på 
parkeringen och så vidare. Tanken är att områdets målgrupp, det vill säga barnfamiljer, ska 
lockas till området för att få ett trevligt avbrott från vardagen och samtidigt spendera tid och 
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pengar i områdets butiker. Denna dag kommer i år, 2008, att vara schemalagd den 2 maj. 
Tidigare år har marknadsföringen för denna dag skett genom Hallandsposten, Tv4 Halland 
eller en blandning av båda dessa. Palmgren berättar att det tydligt gått att urskilja att den 
effektivaste metoden för att nå marknaden för den här dagen, är att samma dag annonsera på 
ett flertal sidor i dagstidningar. 

Kommunikationskanaler 
Stenalyckan använder sig utav flera olika kommunikationskanaler. Palmgren menar att det 
handlar om att ständigt nöta in sitt varumärke och störa marknaden med sitt budskap. 

• Tv4 Halland – en kommunikationskanal som flitigt används av handelsområdet. Detta 
är ett dyrt alternativ men som övervinns av köpmannaföreningens beslut om att dela 
på kostnaderna butikerna emellan. Varannan vecka marknadsförs Stenalyckan som 
enhet, och varannan vecka marknadsförs istället produkter. 

• Hallandsposten – Halmstads lokaltidning. Kommer bland annat att användas under 
kampanjen för Stenalyckans dag.  

• Övriga dagstidningar – används frekvent som marknadsföringskanal. Med övriga 
dagstidningar menar Palmgren de som når det primära upptagningsområdena, det vill 
säga de som når Falkenberg, Hylte, Laholm, Markaryd och Båstad. 

• Egen tidning – skickas ut 4 gånger per år. Här får varje butik som är med och stödjer 
ekonomsikt synas.     

• Hemsida - för de som inte har tillgång till dagstidningar eller till dem som vill ha 
ytterligare information om området.  

 

4.1.4 Identitet 

Produkter 
Enligt kommunen var Stenalyckan från början ett område för sällanköp eller rent av ett 
industriområde, detta har dock luckrats upp en del med tiden. Exempelvis ser Palmgren inte 
sin egen butik som en sällanköpsbutik. Här finns något för hela familjen, både fritid och sport.  
 
Palmgren menar att det finns ett brett utbud av produkter på området och det ser han som 
mycket viktigt. ”På Stenalyckan finns allt från bilhandlare som säljer Mercedes för 1 miljon 
till Rusta som säljer löparskor för 40 kr. Här skall finnas allt!” 
 
Palmgren menar att rena klädbutiker aldrig kommer att fungera på externa handelsområden. 
”Det är inte sexigt nog att handla kläder på Stenalyckan. Däremot kan man köpa en 
Fjällrävenjacka för 2500 kr eller löparkläder för ett planerat behov”. Palmgren menar att ett 
tjejgäng på 15-16 år inte åker till området för att fika och titta på nya kläder.  Istället åker de 
till Eurostop eller city. Detta är anledningen till att butiker så som JC, H&M eller någon 
annan klädbutik inte väljer att etablera sig på Stenalyckan.  
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Produktkvalitet 
Palmgren tycker att kvalitet är ett luddigt begrepp. ”Allt har ju en kvalitet som kan vara 
antingen bra eller dålig”. Området vänder sig till en bred målgrupp där olika konsumenter 
efterfrågan olika kvaliteter och priser.  Det är viktigt för Palmgren att området inte fastnar i ett 
fack, där kunden uppfattar området som ett hög- eller lågpris alternativ.  Han ser definitivt att 
ett lågprisalternativ som Rusta bidrar med mycket bra. De tilltalar en viss typ av konsumenter 
som eftersöker låga priser och jobbar väldigt mycket med sin marknadsföring, så de skapar 
hög trafik till området varje dag. ”Det står alltid bilar utanför deras butik och finns det bilar 
utanför en butik ser det ut om ett välmående center”.  
 
Den raka motsatsen till Rusta är enligt Palmgren butikerna Sova och Skinngruppen. ”Att de 
finns på området är jättebra och detta skapar ett seriöst intryck. I dessa butiker tar kunden 
fram sin stora plånbok och det handlar om väldiga sällanköp”. Han säger att kunden köper en 
ny säng högst vart femte år. Därför engagerar han/hon sig mer, söker information och vill veta 
allting om produkten.  
 
”Det är jättebra att ha ett spann. Från en liten plånbok till en stor plånbok. Från butiker som 
tillfredställer vardagsbehov till butiker som erbjuder det som kunden vill ha vart 10:e  år”. 

Logotyp 
”Först och främst så är den fruktansvärt ful och där kan jag skylla på mig själv”. När 
logotypen skulle tas fram satte sig medlemmarna i köpmannaföreningen ned och frågade sig 
själva vad Stenalyckan var för något. De kom fram till att det viktigaste var att de låg nära 
motorvägen och att logotypen därför skulle associeras med detta. Den första logotypen, som 
fortfarande används när hela området marknadsförs, består av en svart asfaltsväg och så står 
det Stenalyckan över vägen. Under vägen finns det en text som säger; ”vid E6:an Eurostop, 
Halmstad”. Palmgren beskriver logotypen som kantig, hård och svartvit.  ”Den känns lite 
”80-tal” och att det är alldeles för mycket text i den. Jättetrist men den har sitt syfte, det har 
ju funkat. Det viktiga, ska man komma ihåg, det är att man har en gemensam logga”. 
Palmgren menar att det viktigaste är att det finns en symbol eller ett varumärke som handlarna 
kan samlas bakom och något som kunden känner igen, inte hur logotypen ser ut. 
 
För Stenalyckanhuset finns en egen logotyp. Den är enligt Palmgren lite mjukare och mer 
modern. ”Det är en rund boll med ett S i. Där finns lite grönt och så texten 
Stenalyckanhuset”. Palmgren använder sig av logotypen när han marknadsför sin egen butik 
lokalt.  

Varumärkets historia och dess värde 
Enligt Palmgren hade Stenalyckan kunnat heta vad som helst. Han menar att det är en annan 
sak om en galleria är belägen där det finns ett kulturarv eller något liknande i närheten, då är 
det klart att detta skall användas i varumärkesnamnet. Det finns inget värde i namnet 
Stenalyckan. Palmgren menar att Stenalyckan var en jättetrist åker med ett par skogsdungar 
innan butikslokalerna byggdes. Anledningen till byggets läge var inte områdets ”spännande” 
historia utan att det fanns billig mark som låg nära motorvägen ledig.  
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4.1.5 Image 
Palmgren tror att synen på Stenalyckan beror på om konsumenten är född i Halmstad eller 
inte. Själv är han inte född i Halmstad och har blivit skrämd många gånger över segregationen 
i staden. Han säger att Halmstadborna har en märklig uppfattning om människor och 
geografin i staden. ”Jag har mött affärskollegor och umgåtts i olika nätverk och fått höra hur 
fel det är att ligga på denna sida av staden, hur fattigt det är att ha butik här och att det inte 
är Halmstadbor som handlar hos oss.” 
 
Palmgren säger att den allmänna uppfattningen är att Halmstad börjar vid järnvägen och 
sträcker sig sedan väster ut. Han tror att en ”riktig Halmstadbo” rynkar på näsan och svarar 
nej på frågan om de handlar på Stenalyckan. Palmgren hoppas och tror dock att denna 
inställning håller på att försvinna allteftersom gamla värderingar luckras upp. Men han möts 
av det fortfarande och är övertygad om att dessa värderingar kommer fram om man frågar en 
citykund om deras åsikt om Stenalyckan. Däremot menar Palmgren att Laholmaren, Hyltebon 
eller någon från Oskarström ser Stenalyckan på ett helt annat sätt eftersom det är så enkelt att 
ta sig till området med bil. ”Detta säger jag som om jag vore ett facit, det är vad jag tror i 
alla fall eller, det är min stora övertygelse”.  
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4.2 Intervju med Tommy Fransson, butiksägare ICA Maxi Flygstaden 

4.2.1 Flygstadens bakgrund 
Flygstaden etablerades år 2002 och Willys var den första butiken på området. Innan bygget 
påbörjades bestod området av åkermark. Enligt Fransson var de första åren på området väldigt 
tuffa eftersom kunden måste vänjas in till nya köprutiner. Sedan november 2004, när Fransson 
tog över ICA Maxi, upplever han det som att området har utvecklats väldigt mycket. Antalet 
besökare i ICA Maxi butiken har stadigt ökat med 10-15% per år. Det finns ingen samlad 
statistik för området men Fransson tror att handeln i alla butikerna har ökat. 
 

4.2.2 Samarbete 
Idag finns det inget samarbete mellan butikerna på Flygstaden. Den kontakt som Fransson har 
med sina grannar är informell och sker normal sett i samband med att han skall köpa en vara i 
någon av de andra butikerna. Fransson är intresserad av att starta ett samarbete gällande 
marknadsaktiviteter där varje butik själva får bestämma om de vill lägga in pengar i en 
gemensam kassa. Han planerar att dra igång detta samarbete till hösten 2008 och hoppas på 
stort gensvar från övriga butiksledare. Fransson ser ett stort hinder mot ett eventuellt 
samarbete. Detta är att de stora kedjorna har centrala kassor för marknadsföringskostnader 
och att butikerna får väldigt lite pengar för lokala aktiviteter. 
 
Fransson anser att ett samarbete skulle kunna få väldigt bra effekter. Han menar att det är bra 
att jämföra sin egen butik med andra på området och att butikerna skall kunna dra fördelar av 
varandras kunskaper och färdigheter. Han hoppas att gemensamma aktiviteter kan stärka 
handelsområdet som en enhet och att detta skulle kunna locka fler kunder till området. Vilka 
specifika aktiviteter en frivillig förening skulle kunna samarbeta kring vill han inte spekulera i 
utan vill gå in i ett sådant projekt med ett öppet sinne. 
 

4.2.3 Attraktivitet 

Butiker 
Idag finns 9 butiker i själva huvudområdet och ytterligare ett antal i nära anslutning. 
Blandningen på butikernas inriktning är stor och utbudet av varor är varierande. Fransson ser 
en fördel i att området har en stor blandning eftersom de då kan vända sig mot kunder med 
olika intressen. Det finns inte någon ren klädbutik på området och detta tror Fransson inte att 
det kommer göra i framtiden heller. Han påpekar att det skulle vara dåligt för Halmstads 
totala handel och tror att cityhandeln skulle förlora allt för mycket om klädbutiker skulle 
etablera sig externt i allt för stor utsträckning. Fransson har önskemål på vilka butiker han vill 
se på området. Han vill att det skall etableras ett apotek, ett systembolag och butiker från 
branscher som kompletterar dagens utbud. Dock har trumfkortet systembolaget tackat nej. 
Just nu byggs det rejält på Flygstaden. Alla tomter är sålda och det skall komma upp ett par 
butikskomplex. Bl.a. skall ICA bygga upp en större lokal där 10 butiker förväntas få plats. 
Även en K-Rauta butik och en mässhall för bilar håller på att byggas. 
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Tillgänglighet 
Fransson uppskattar att 95 % av alla besökare tar bilen till Flygstaden. Vägnätet har nyligen 
förbättrats markant eftersom en ny infartsled har byggts till området. Det finns även bra 
bussförbindelser och om någon, mot all förmodan, skulle vilja gå ut till området så finns det 
möjlighet. Fransson vill att kunder skall kunna gå runt på området och kika i olika butiker och 
han tror även att många gör så. Hans egen Maxibutik drar idag väldigt mycket kunder till 
området som sedan passar på att gå in i en annan butik och köpa en vara som inte finns på 
Maxi. På samma sätt tror han att han får kunder som ”passar på att handla lite mat” när de 
ändå är på området och gör andra ärenden.  
 
I framtiden vill Fransson att det skall byggas ännu en infart till områden. Denna skall vara 
direkt knuten till E6:an och Fransson tror att detta skull kunna öka Flygstadens 
upptagningsområde.  
 
Parkering och säkerhet 
Fransson uppskattar det till att det finns runt 1500 parkeringsplatser på området idag, vilket 
han anser är fullt tillräckligt.  
 
”På området finns det en hel del tung trafik och det går inte göra något åt. Den måste gå över 
området eftersom butiker måste få sina leveranser”. Idag skär en genomfartsled genom 
området och den är tungt trafikerad av bilister som tar en genväg genom området istället för 
att åka runt. Denna led skall enligt Fransson förändras så att den går runt området för att 
minska trafiken och öka säkerheten. På området har det pågått ett förbättringsarbete gällande 
gångbanor och när nybyggnationerna är klara skall detta utvecklas ännu mer. 
 
Miljön 
Fransson upplever att miljön på området är bra. Det kanske är lite tråkigt med alla parkeringar 
men det finns även planteringar som livar upp. Varje enskild butik ansvarar för att städning 
sker på parkeringen utanför. Fransson upplever det som att området är snyggt och rent med 
undantag för att det ibland kommer mycket skräp från den nybyggda Max- restaurangen.  
Avståndet mellan butikerna kan upplevas som något långt av kunden som vill gå mellan olika 
affärer tror Fransson. För hans egen del är det perfekt att vara en friliggande butik eftersom 
det ökar tillgängligheten. Han menar att det vore mycket sämre för honom att ligga i en 
galleria eller ett köpcentrum eftersom hans kunder vill bära sina matvaror så kort sträcka som 
möjligt. Fransson trycker på att det är viktigt att det finns parkering just utanför dörren även 
på de andra butikerna eftersom det till stor del är tunga sällanköpsvaror som säljs på området.  
 

4.2.4 Kommunikation 
Idag finns ingen gemensam marknadskommunikation och endast informell intern 
kommunikation. 
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4.2.5 Identitet 

Produkter och produktkvalitet 
Spektrumet av produkter som säljs på området är väldigt stort. Fransson ser en fördel med att 
merparten av butikerna på Flygstaden ligger i en priskategori som han upplever som lågpris 
eller prisvärd. Han tror att det kan vara bra för området att ha en tydlig profil. Eftersom 
kunden åker en bra bit för att ta sig till området tycker Fransson att det är bra att kunna locka 
ett brett produktutbud men ändå hålla låga priser. 
 
Logotyp, varumärkets historia och värde 
Det finns i dagsläget ingen logotyp för Flygstaden. Fransson tror att de skulle kunna skapa 
något väldigt bra och laddat eftersom namnet Flygstaden har en mycket god förankring i 
konsumentens medvetande.   
 
Butikerna hette från början Willys i Söndrum och Maxi Söndrum, Fransson tycker att det är 
bra att namnet Söndrum har tagits bort. Detta eftersom Söndrum faktiskt ligger en bra bit från 
Flygstadens område. Namnet Flygstaden kommer från att det blev en vana bland 
konsumenterna att säga att de skulle åka till Flygstaden. Att namnet användes i folkmun trots 
att det inte var det officiella namnet ser Fransson som en stor styrka. Genom namnet finns en 
stark koppling till flygplatsen som ligger precis bredvid och detta kan enligt Fransson 
utnyttjas för att öka medvetenheten om området ännu mer. Det kan även användas för att 
geografisk placera området för de som inte känner till Flygstaden. 

 
4.2.6 Image 
Fransson upplever kännedomen om området som väldigt stor. Han tror att kunden är väldigt 
nöjd när den åker från Flygstaden, att de anser att det finns ett stort utbud av butiker samt att 
det är enkelt att ta sig till och från området. Områdets primära målgrupp är invånare i 
Halmstadkommun och han anser att dessa väljer Flygstaden före Stenalyckan för att vägnätet 
till Stenalyckan är dåligt. ”Halmstadbon väljer definitivt Flygstaden före Stenalyckan 
eftersom det är så krångligt att ta sig dit”. Fransson tror även att han har kunder från 
kringliggande områden såsom Laholm och Oskarsström men inte i speciellt stor utsträckning.  
Angående vad Palmgren sa om Halmstads geografi, ”att det är skit på öster”, så har inte 
Fransson hört någon säga så. Däremot är han medveten om uppdelningen mellan öst och väst 
och tror att denna beror på sociala faktorer. ”Det anses inte vara samma sak att bo i Tylösand 
som på, hmm…, Öster”. 
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4.3 Enkätundersökning på Stenalyckan och Flygstaden  
 
Undersökningen utfördes lördagen 19/4 2008 runt kl 11:00. Uppsatsens författare åkte till ett 
område vardera (Stenalyckan och Flygstaden). Det var soligt men med en del moln och ca 15 
grader varmt. Det var en av årets första dagar med ”vackert” väder. Därför kan områdena haft 
färre besökare än på en normal lördag. Notera även att detta var sista helgen före 
löneutbetalning. 
 
På Stenalyckan tog det ca tre timmar att få tag i 50 respondenter. Undersökningen gjordes vid 
Stenalyckanhuset mellan butikerna Rusta och Intersport. Den som genomförde 
undersökningen upplevde det som att det var dålig tillströmning av besökare och att 
majoriteten av besökarna inte utgjordes av områdets målgrupp, dvs. barnfamiljer. 
Undersökaren uppskattar att uppemot hälften av områdets besökare var 60 år och äldre. 
Undersökaren anser att området var välstädat men att närheten till motorvägen var ett störande 
moment i den i övrigt ganska fina utomhusmiljön.     
 
På Flygstaden tog det ca 2 timmar att få tag i 50 respondenter. Undersökningen gjordes 
utanför butikerna Skopunkten, Elgiganten och Ica Maxi.  Den som genomförde 
undersökningen upplevde att det var ett lugnt område med god tillströmning av kunder. 
Uppskattningsvis anser undersökaren att det var mycket familjer och äldre människor, 65 år 
och äldre, som befann sig på området. 

4.3.1 Presentation av enkätundersökning 
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Figur 9.  Diagrammet visar fördelningen av var besökarna till respektive område bor. De valbara alternativen 
var östra Halmstad, västra Halmstad och utanför staden. Ingen närmare specificering finns på var besökare 
utifrån kommer. 
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Figur 10.  Diagrammet visar fördelning av hur besökarna tog sig till respektive område. 
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Figur 11. Diagrammet visar varför besökaren har valt att åka till området idag.  
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Figur 12.  Diagrammet visar hur många butiker respondenterna har tänkt besöka under sin vistelse på 
respektive handelsområde. 
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Figur 13. Diagrammet visar vilket område respondenten brukar besöka mest frekvent. 
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Figur 14. Diagrammet visar hur många som sett reklambudskap från Stenalyckan. 
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Figur 15. Diagrammet visar i vilken media respondenterna som har svarat ja i föregående figur har sett reklam 
med ”Stenalyckan”. Respondenterna kunde välja fler än ett alternativ.  
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Figur 16. Diagrammet visar hur många som sett reklambudskap från Flygstaden. 
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Figur 17. Diagrammet visar i vilken media respondenterna som har svarat ja på föregående fråga har sett 
reklam med ”Flygstaden”. Respondenterna kunde välja fler än ett alternativ.  
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4.3.2 Kundens uppfattning om respektive extern handelsområde. 
I enkätundersökningen fanns en öppen fråga där besökaren i fick säga vilken uppfattning de 
har om handelsområdet de precis besökt. Nedan följer en sammanställning av det som sagts 
på de respektive handelsområde. 

Kundens uppfattning om Flygstaden 
Flygstaden får mycket positiv kritik angående sitt breda utbud av butiker. Det finns en 
blandning av butiker som uppskattas av konsumenten och mataffären Ica Maxi är ett positivt 
inslag. Flera respondenter menar att det är smidigt att kunna handla mat samtidigt som de 
handlar andra varor. Det breda utbudet skapar även konkurrens menar en annan av 
konsumenterna. ”De stora affärerna medför låga priser men som ändå förknippas med 
kvalitet”.  En respondent är istället helt emot Flygstaden och handelsområden liknande detta. 
”Området är fult, det finns för mycket affärer och sådana här områden behövs egentligen 
inte. Det skapar bara negativa effekter för city”  
 
Ett återkommande svar bland konsumenterna är att det saknas ett Systembolag. Flera anser att 
det skulle vara mycket smidigt om en sådan butik skulle etableras på området. Även en 
”riktig” restaurang saknas där dagens lunch kan serveras och flera kunder menar att 
klädbutiker önskas till Flygstaden.  
 
Området i sig anses av flera respondenter vara mycket fint och trevligt. Flera tycker om att 
bara vara på området för att gå runt emellan olika butiker och titta på folk. Det finns alltid 
parkeringsplatser och det är sällan som kunden behöver leta en längre stund innan denne hittar 
en ledig parkering. Det anses vara korta avstånd mellan butikerna och lätt att svänga intill 
med bilen om någon skulle behöva lasta in en tyngre vara. Någon menar dock att det blåser 
mycket på området och önskar därför att det borde arbetas mer med utomhusmiljön för att 
skapa mer trivsel.   
 
Det är även väldigt smidigt att ta sig till området om det finns tillgång till bil. Att hastighetens 
sänkts till 40 km/h från tidigare 50 km/h är ett positivt beslut enligt respondenterna. Flera 
personer har däremot beklagat sig över den dåliga kollektivtrafiken till området. ”Det går inte 
ens att ta sig hit med buss från där jag bor” 
 
Kundens uppfattning om Stenalyckan 
Besökarna på Stenalyckan har en neutral inställning till området. Av de tillfrågade var det inte 
en någon som varken hyllade eller kritiserade området särskilt hårt. Namnet har för de flesta 
inget värde. En äldre herre filosoferade dock om att ”Lycka är ju ett gamalt ord för en åker 
som ligger en bit bort, och så var det väll stenigt och jävligt” 

Det som tydligt framgick var att en majoritet anser att utbudet av butiker är det allra bästa 
med Stenalyckan. Många anser det vara väldigt positivt att de slipper åka till flera områden 
när de skall handla ett antal olika varor. Att butikerna i Stenalyckanhuset ligger vägg i vägg 
tycker många är positivt för då kan de passa på att besöka en närbelägen butik i samband med 
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att de köper de varor som de från första början var ute efter. Ett flertal besökare tycker dock 
att det är för stora avstånd mellan Stenalyckanhuset och övriga butiker på området. 

Kunderna tar inte själva upp utomhusmiljön som varken något negativt eller positivt. 
”Normala” svaret är; ”Jag tycker inget speciellt om miljön, den är ok” och ”Det är ingen man 
tänker på, det är normal miljö för denna typ av område”. Ett flertal kunder ser sig omkring 
och säger sedan att det är ”Tråkigt” men det verkar inte vara något som bekymrar dem 
nämnvärt. En minoritet svarar att de tycker att det är fin utomhusmiljö på området. Två 
personer säger fin parkeringsplats där man kan sitta på en bänk och vänta på resten av 
familjen. Fem av femtio tillfrågade säger att de tycker att området känns smutsigt.   

En stor majoritet av kunderna anser att det är enkelt att ta sig till Stenalyckan, att det är lätt att 
hitta och att vägarna är bra. En kund som bor på den västra sidan av Halmstad säger att dock 
att ”det är krångligt att ta sig hit, det är så långt att köra genom stan”. En kund som valde att 
cykla till området anser att det är mycket bra vägar om man vill cykla eller gå och att det är 
Stenalyckans stora fördel gentemot Flygstaden. 

Något som flera kunder nämner är att det är väldigt bra att Stenalyckan ligger nära Eurostop. 
Många väljer att komplettera sitt besök på Eurostop med ett tripp till Stenalyckan. ”Vi ska 
handla på Coop och då passar vi på att ta Rusta samtidigt”. ”Jag ska tvätta bilen på Statoil 
och då får frugan gå i affärer på Stenalyckan under tiden”.  
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5. Analys 
I detta kapitel binder vi samma vår insamlade empiri med vårt teoretiska ramverk. Analysen 
följer samma ordning som vårt teoriavsnitt. Analysen inleds med identitet, följt av image, 
kommunikation och attraktivitet. Vi har valt att kommentera utfallet av vår enkätundersökning 
i samband med respektive analysdel. 

5.1 Identitet 
 
En stark identitet utgör grunden för aktiviteter som varumärkesbyggande, kommunikation och 
förbättring av image (He & Balmer 2007). Både Palmgren och Fransson ser tillgängligheten 
som den viktigaste delen av sina respektive områdes identitet. Bl.a. Aaker (1996) talar om en 
kärnidentitet och en utvidgad identitet och han ser på varumärkets identitet ur fyra olika 
perspektiv. Eftersom identiteten enligt Aaker inte behöver ses ur alla perspektiv väljer vi att 
analysera de perspektiv som är mest relevanta för uppsatsen. 

5.1.1 Produktomfång  
Stenalyckans butikutbud är inte styrt av köpmannaföreningen och därför finns det inte någon 
bakomliggande tanke kring blandningen av butiker. Stenalyckanhuset är dock ett undantag 
där tanken är att det ska finnas en butik inom varje bransch. Palmgren ser det som en stor 
fördel att området erbjuder en stor bredd av produkter. Fransson menar att Flygstaden 
erbjuder ett stort och varierande utbud av varor och även han upplever det som en fördel, 
eftersom området då kan locka kunder med olika intressen. Enligt Aaker (1996) är det viktigt 
att kunden skall tänka på ditt märke, i detta fall externa handelsområde, när denna är i behov 
av en produkt som du erbjuder. 

5.1.2 Produktattribut 
Detta synsätt tar upp de funktionella och emotionella fördelar som området ger kunden. De 
funktionella fördelarna är enligt både Palmgren och Fransson att det är enklast att ta sig till 
deras respektive område, att de har öppet alla dagar i veckan och det finns gratis 
parkeringsplatser i nära anslutning till alla områdets butiker. Båda två ser det också som en 
funktionell fördel för kunden att denna kan handla olika typer av varor på samma gång. 

5.1.3 Kvalitet/Värde  
Den uppfattade kvaliteten i jämförelse med priset är enligt Aaker (1996) en viktig faktor i 
identiteten. Palmgren vill att Stenalyckan skall ha en stor bredd på varornas kvalitet eftersom 
området då kan locka olika målgrupper. På området finns butiker som erbjuder både hög och 
låg kvalitet. Han menar att lågprisalternativet Rusta skapar hög daglig trafik och att 
motsatserna Sova och Skinngruppen ”skapar ett seriöst intryck”. Fransson menar att det är en 
fördel att Flygstaden har en tydlig profil på sina butiker. Merparten av butikerna på området 
ligger i en kategori som erbjuder varor med låga priser. Han anser att låga priser är viktigt när 
kunden har åkt en bra bit för att komma till området.  
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5.1.4 Varumärket som organisation 
Organisationsattribut räknas av Aaker (1996) som mer långsiktiga och hållbara 
konkurrensmedel än produktattribut. Köpmannaföreningen på Stenalyckan jobbar för att öka 
medvetenheten om området som en enhet. De vill arbeta som ett lag och därigenom dra nytta 
av varandra. Idag har köpmannaföreningen inte någon beslutanderätt om de hade haft det så 
tror Palmgren att det skulle vara lättare att ställa krav på de olika butikerna när de anställer 
personal och bestämmer öppettider. De som är drivande inom köpmannaföreningen är 
rutinerade butiksägare eller driftsansvariga, de är alla väldigt erfarna och har lärt sig vad som 
fungerar och inte fungerar. På Flygstaden finns idag inget samarbete bakom varumärket 
Flygstaden, men Fransson hoppas på att ett skall påbörjas under hösten 2008. Han tror att ett 
frivilligt samarbete skulle kunna stärka området som enhet. Specifika aktiviteter som denna 
förening skulle ägna sig åt vill han inte spekulera i men han tror att butikerna skulle kunna dra 
nytta av varandra. 

5.1.5 Varumärket som symbol 
Aaker (1996) menar att en stark symbol stärker identiteten och kan öka igenkännandet av 
varumärket. I dagsläget finns ingen logotyp för Flygstaden.  
 
Stenalyckan har två logotyper. Den ena används på Stenalyckans hemsida och då reklam görs 
för hela området. Om logotypen säger Palmgren att ”Den känns lite ”80-tal” och att det är 
alldeles för mycket text i den. Jättetrist men den har sitt syfte, det har ju funkat. Det viktiga, 
ska man komma ihåg, det är att man har en gemensam logga”. Genom logotypen vill 
Stenalyckan att konsumenten skall associera området med att det ligger bredvid motorvägen 
och i anslutning till Eurostop. Den andra logotypen som används för Stenalyckanhuset är 
enligt Palmgren mjukare och mer modern. Denna logotyp använder han sig av när han 
marknadsför sin egen butik lokalt. He & Balmer (2007) anser att en logotyp bör ligga i tiden, 
vara uppdaterad och ses som attraktiv.   
 
Ett meningsfullt ursprung kan enligt Aaker (1996) representera det centrala i ett varumärke. 
Stenalyckan var enligt Palmgren en åker innan det bebyggdes med industrilokaler som 
sedermera utvecklades till vad det är idag. Det finns ingen spännande historia på området och 
det hade kunnat heta vad som helst. Även Flygstaden bestod av åkermark innan butikerna 
byggdes men namnet Flygstaden har ett stort värde för området enligt Fransson och han tror 
att det har god förankring i konsumentens medvetande. Han menar att det ligger ett starkt 
värde i namnet Flygstaden eftersom det används i folkmun och lätt kan kopplas till närmsta 
grannen flygplatsen. Med namnet Flygstaden kan området även placeras geografiskt. 
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5.2  Image 
 
Image är ett uttryck för hur kundens nuvarande syn är av varumärket (Tarnovskaja, 2007). 
Palmgren menar att det finns en geografisk uppdelning i Halmstad där de ”riktiga 
Halmstadborna” som bor väster om Nissan tycker att Stenalyckan (författarens anmärkning: 
läs den östra sidan om Nissan) är uselt och därför inte handlar där. Fransson är medveten om 
att det finns en sådan syn på öst och väst men har aldrig fått det uttalat till sig. Palmgren tror 
att Laholmaren, Hyltebon eller Oskarströmmaren ser mer positivt på Stenalyckan eftersom det 
är enkelt för dem att ta sig dit med bil. Fransson tror att de som bor i Halmstad väljer 
Flygstaden före Stenalyckan. 
 
I enkätundersökningen framkommer det att 46 % av Stenalyckans besökare kommer ifrån 
östra Halmstad, medan endast 16 % bor i de västra delarna. På Flygstaden är det 40 % som 
bor i västra delarena av Halmstad medan 16 % bor i de östra delarna. Båda handelsområdena 
har stor andel besökare som kommer från områden belägna utanför Halmstad. 
Undersökningen specificerar dock inte varifrån dessa besökare kommer. 
 
Vilken image ett område har är svårt att avgöra eftersom uppfattningarna enligt Fatt, Wei, 
Yuen & Suan (2000) skiljer sig åt mellan olika individer. Det går dock att urskilja tendenser 
på respektive område. Vår öppna fråga i enkätundersökningen visar att besökarna på 
Flygstaden anser att det är bra utbud av varor på området. Flygstadens besökare tycker att det 
är väldigt bra att det finns matbutiker på området då de passar på att handla mat samtidigt som 
de besöker området i andra ärenden. Däremot saknar de ett systembolag och en ”riktig” 
restaurang. Stenalyckans besökare väljer området främst på grund av det stora utbudet av 
butiker.  
 
Stenalyckans utomhusmiljö ses av majoriteten som intetsägande, tråkig eller ”helt okej”. De 
anser inte att detta påverkar deras köplust. Fem av femtio tillfrågade anser att området är 
smutsigt. De anser att det är bra att butikerna i Stenalyckanhuset ligger vägg i vägg men 
tycker att det är för långt till resterande butiker. Många säger att de passar på att gå in till en 
extra butik om de ändå är på området. Något som ses som väldigt positivt är att Stenalyckan 
ligger granne med Eurostop, då ett flertal kunder gör ärenden på båda områdena. Flera av 
Flygstadens besökare tycker att området är fint och trevligt på området. De anser att det är 
korta avstånd mellan butikerna och ser det som positivt att det är lätt att hitta en ledig 
parkeringsplats.  
 
Flygstadens besökare anser att det är enkelt att ta sig till området (alla tillfrågade har åkt bil) 
men flera anser att kollektivtrafiken är dålig. En stor majoritet av Stenalyckans besökare anser 
att det är smidigt att ta sig området. En besökare som bor på västa sidan av Halmstad anser 
dock att det är mindre smidigt att åka genom hela staden.  
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5.3 Kommunikation 
 
5.3.1 Intern kommunikation 
Weatherill (2001) säger att medarbetarna är företagets viktigaste målgrupp. Det är viktigt att 
få dem att förstå de mål och visioner samt att få dem att känna sig en del av företaget. Det 
måste finnas en dialog mellan medarbetare och ledning för att kunna skapa ett engagemang. 
Gemensamma värderingar skapar förtroende hos de anställda som de sedan ska förmedla ut 
mot konsumenterna. Detta kan kopplas samman med word of mouth. Anställda på 
Stenalyckan och Flygstaden fungerar som sändare ut mot marknaden. Solomon (2007) skriver 
att om anställda har en god bild av företaget kommer de som privat personer även att sprida 
goda ord om företaget i fråga. Till skillnad från annonsering och reklam, så stämmer 
informationen oftast som sänds via word of mouth.  
 
På Stenalyckan fungerar köpmannaföreningen som instrument för den interna 
kommunikationen. Det som händer inom föreningen kommer alla att få ta del av. 
Informationen fördelas nedåt via butikschefer till anställda och det finns gemensamma mål 
och framtidsplaner inom området. Van Riel (1995) menar att det är ledningens ansvar att 
kommunicera ut visioner och mål till de anställda. Det finns även internutbildningar på de 
enskilda butikerna. Intersport har till exempel ”Intersport - skolan” där medarbetare tränas i 
kundbemötande och lär sig om företaget och dess strategi.  
 
På Flygstaden finns ingen formell internkommunikation. Istället för att ha en gemensam 
utgångspunkt för området, ansvar de enskilda butikerna för sin egen kommunikation.  
 

5.3.2 Marknadskommunikation  
Enligt Van Riel (1995) är marknadskommunikation den information som är till för att stödja 
försäljning från företaget. Det handlar om hur företaget når marknaden. På Stenalyckan har 
butikerna slutits upp bakom ett enat varumärke ut. De vill visa konsumenterna att de är en 
enhet som arbetar tillsammans. Till detta har även Stenalyckanhuset ett eget varumärke. I sin 
gemensamma kommunikation mot marknaden försöker Stenalyckans butiker dra nytta av 
varandra och skapa trafik till hela området, istället för till enbart de enskilda butikerna. Detta 
kan kopplas ihop med Fills (1995) teori om att påverkan genererar en tillströmning av 
konsumenter som är lojala mot företaget och som därmed är återkommande köpare. Enligt vår 
enkätundersökning besöker 36 % av respondenterna på Stenalyckans endast Stenalyckan, 
vilket kan sättas i jämförelse med att 42 % av Flygstadens respondenter endast besöker 
Flygstaden.   
 
Anledningen till den gemensamma marknadskommunikationen på Stenalyckan grundas i de 
ekonomiska fördelar som uppnås med att marknadsföra området som en enhet. Syftet med 
köpmannaföreningen är att minska marknadsföringskostnader, stärka samarbetet mellan 
butiker och lyfta fram gemensamma aktiviteter för området som ska öka intresset för 
varumärket Stenalyckan. Marknadsföringskostnaderna är enligt Palmgren lägre idag än 
tidigare och butikerna på området kan synas mer till en lägre kostnad. Genom sin 
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gemensamma marknadskommunikation vill köpmannaföreningen på Stenalyckan förmedla tre 
styrkor ut till konsumenten. Dessa är ett brett butiksutbud, många gratis parkeringar och långa 
öppettider.  
 
Synkronisering av evenemang och öppettider kan enligt Bergström (2006) innebära en höjd 
attraktivitet för området. Stenalyckan jobbar med detta. De anordnar gemensamma aktiviteter 
genom ”Stenalyckans dag”, ett återkommande event som riktar sig till familjer. Öppettiderna 
är synkroniserade med varandra, dock inte fullt ut på helgerna.  
 
Flygstaden arbetar inte gemensamt med sin marknadskommunikation. Trots detta menar 
Fransson att butikerna ändå drar nytta av varandra. Han menar att kunden passar på att gå in 
och handlar lite mat på Ica Maxi, när de ändå är i andra ärenden på området. Det finns inga 
gemensamma events eller liknande på området. 
 

5.3.3 Kommunikationskanaler 
Enligt Axelsson (2005) finns det en mängd olika kommunikationskanaler som ett företag kan 
använda sig av för att nå ut till marknaden. En grov indelning är enkelriktade och interaktiva 
kommunikationskanaler. På Stenalyckan sänds meddelanden ut till mottagaren genom ett 
flertal kanaler. De som används flitigast är de enkelriktade kanalerna där sändaren skickar ut 
ett meddelande som den potentiella konsumenten själv får tolka. Handelsområdet använder 
sig av gemensam kommunikation via Tv4 Halland, lokaltidningar, sitt egna magasin, 
reklamskyltar och sin hemsida. Stenalyckan riktar sig främst till människor bosatta utanför 
Halmstad. Till följd av detta är de dagstidningar som når det tänkta upptagningsområdet lika 
attraktivt att marknadsföra sig i som till exempel Hallandsposten. 
 
De enskilda butikerna har även egen kommunikation mot marknaden. Då marknadsförs den 
egna butiken och dess produkter. Dock använder sig butikerna som är placerade i 
Stenalyckanhuset sig av både sin egen och den gemensamma logotypen när de kommunicerar 
med marknaden. På Flygstaden finns ingen gemensam marknadskommunikation. Istället 
marknadsför sig de enskilda näringsidkarna den egna butiken och sina produkter genom de 
kanaler som de anser vara de mest effektiva. 
 
På Stenalyckan har 88 % av respondenterna sett reklam om området. Direktreklam är det 
mediet som har nått till störst andel av dessa personer (68 %). På Flygstaden har 62 % av 
respondenterna sett reklam om Stenalyckan, 61 % av dessa anser sig ha sett detta i 
lokaltidningen. 
 
På Flygstaden har 72 % av respondenterna sett reklam om området. Direktreklam är det 
mediet som har nått till störst andel av dessa personer (69 %). På Stenalyckan har 78 % av 
respondenterna sett reklam om Stenalyckan, 53 % av dessa har sett det i lokaltidningen medan 
51 % har sett det i direktreklam.  
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5.4 Attraktivitet 
 
Krafft (2007) skriver att ett attraktivt handelsområde bör vara en lokalisering där handeln är 
totalt dominerande. Detta är ett faktum på både Stenalyckan och Flygstaden.  
 
Enligt Krafft (2007) bör det finnas en central styrning när allmänna ytor planeras. 
Köpmannaföreningen på Stenalyckan har sett till att det finns enhetliga flaggor med det 
gemensamma varumärket samt planteringar på området. Det finns även ett anlitat städbolag 
som håller området rent. Innemiljön är däremot inte enhetlig i Stenalyckans butiker. De väljer 
själva sin egen inredning efter butikens eget syfte. På Flygstaden finns inget samarbete 
gällande varken inne- eller utemiljön. På båda områdena går det tung trafik som delar upp 
dem i olika delar. Krafft (2007) menar att det är viktigt att det finns en säker och 
sammanhängande miljö för gående. På Flygstaden pågår ett förbättringsarbete där gångbanor 
byggs och trafik leds om för att förbättra miljö och säkerhet. 
 
Enligt Krafft (2007) ska ett extern handelsområdet vara lättillgängligt. Palmgren säger att det 
är enkelt att ta sig till Stenalyckan. Området är närbeläget till E6:an är det lätt att svänga av 
med bilen, det går även snabbt att ta sig därifrån. Dock är det svårt att som förstagångskund 
navigera sig rätt. Det finns inte någon skyltning till handelsområdet Stenalyckan eftersom 
kommunen ser det som ett industriområde. Fransson tycker att det är lätt att ta sig till 
Flygstaden med bil. Han menar att ”Halmstadbon väljer definitivt Flygstaden före 
Stenalyckan eftersom det är så krångligt att ta sig dit”.  
 
Stenalyckan ser den goda bussförbindelsen som en fördel och har även information om detta 
på hemsidan. Fransson anser att över 95 % tar bilen till området och har därmed inte funderat 
kring kollektivtrafikens betydelse. Både för gående och cyklister finns det möjligheter att ta 
sig till de två områdena. Dock tror varken Palmgren eller Fransson att kunden väljer detta 
transportsätt.  
 
I enkätundersökningen framgår det att alla som besöker Flygstaden har valt bilen som 
transportsätt. Detta kan ställas mot Stenalyckans 90 % bilburna och 10 % cyklister eller 
fotgängare. 
 
5.4.1 Butiksutbud  
Krafft (2007) och menar att när konsumenter ska välja ett handelsområde att besöka, så spelar 
utbudet av butiker en stor roll. Det bör finnas ett utbud som kompletterar varandra. När 
konsumenten handlar på ett område så följer denna ett enda inköpsbeteende, det betyder att 
butiker med olika inköpsbeteende kan passa mindre bra tillsammans. Vår enkätundersökning 
visar att den största anledningen till att konsumenter besöker handelsområdena är att de vill ta 
del av ett speciellt erbjudande eller besöka en specifik butik. På Stenalyckan anger 58 % av 
besökarna detta som anledning. Motsvarande siffra på Flygstaden är 78 %. Fransson anser att 
kunderna tittar i flera butiker när de besöker Flygstaden. Palmgren menar istället att på 
Stenalyckan besöker kunden bara en eller två butiker, de går inte runt en längre tid och tittar 
bara för tittandets skull. Han menar att konsumenten vet vad de är ute efter när de besöker 
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området. Howard (2007) menar att menar att trenden är att människor vill lägga mindre tid på 
att shoppa basprodukter men än framförallt unga lägger mer tid på shopping i helhet. Vår 
enkätundersökning visar att 58 % av besökarna på Stenalyckan tänker besöka en till två 
butiker under vistelsen. 42 % av respondenterna kommer att besöka fler än två butiker. På 
Flygstaden kommer 74 % av respondenterna besöka till en till två butiker. Av respondenterna 
kommer 26 % att besöka fler än två butiker.  
 
Varken Stenalyckan eller Flygstaden har någon ren klädbutik. Fransson tror att det skulle vara 
dåligt för Halmstads totala handel och tror att cityhandeln skulle förlora på om klädbutiker 
valde att placera sig externt Flera besökare på Flygstaden skulle vilja se att det fanns 
klädbutiker på området.   

. 

  

45 
 



6. Slutsats och diskussion 
I det här kapitlet presenteras våra slutsatser samt våra egna reflektioner kring dessa. Till 
detta kommer vi även ge förslag till vidare forskning och förslag till åtgärder. 
 
Stenalyckan och Flygstaden har båda lyckats väl med att etablera sig på marknaden. Båda 
områdena har en stor mängd återkommande kunder och de har båda lyckats etablera sig som 
ett bra alternativ för dem som bor närmast respektive område. Båda anses ha ett bra 
butiksutbud och kunden tycker det är lätt att ta sig med bil till respektive område. 
 
Studien visar att Stenalyckan och Flygstaden har valt två olika vägar gällande samarbete 
mellan aktörerna på respektive område. På Flygstaden finns inget samarbete på något plan. 
Den interna kommunikationen på området (mellan t ex olika butiksägare och butikschefer) 
sker informellt. På Stenalyckan finns däremot en köpmannaförening med klara målsättningar. 
Föreningen vill sänka marknadsföringskostnader, stärka samarbetet mellan butikerna och 
genomföra gemensamma aktiviteter. Detta skall i slutändan stärka varumärket Stenalyckan 
och locka besökare till hela området. 
 
Det är svårt att avgöra om ett samarbete leder till att kundens syn på ett område förbättras 
eftersom kunderna på båda områdena överlag är nöjda. Däremot finns en direkt ekonomisk 
fördel med ett samarbete. Genom att föreningen köper reklamplats i bl.a. tv och tidningar 
tillsammans kan området som enhet synas mer till ett lägre pris. Undersökningen visar att 
Stenalyckans namn syns något mer än Flygstaden i reklam och enligt butiksmätningar har 
tillströmningen av kunder ökat sedan de gemensamma marknadsaktiviteterna påbörjades.     
 
Följden av samarbetet är att pengar måste tas från de enskilda butikernas marknadsbudget. 
Flera av de stora butikskedjorna som styrs centralt ges inte möjlighet till detta, därmed tvingas 
vissa butiker stå utanför samarbetet på Stenalyckan vilket är något som kan ses som negativt. 
Detta kan få effekten att föreningens inflytande blir mindre än vad det skulle kunna vara eller 
att en schism uppkommer mellan föreningen och övriga aktörer uppstår. Om alla var enade, 
och de stora butikskedjorna tryckte på, kanske föreningen skulle kunna pressa kommunen till 
att skylta bättre för området och bygga bättre infartsleder. Det skulle vara önskvärt att alla 
butiker vore anslutna till föreningen och att denna fick beslutanderätt gällande vissa frågor. 
Exempelvis är öppettider idag inte helt synkroniserade på Stenalyckan vilket kan anses dra 
ner något på områdets attraktivitet.  
 
Det framgår i empirin att aktörerna på Stenalyckan håller möten där butikschefer och 
driftsansvariga möts och diskuterar relevanta frågor. Mötets innehåll och kontenta sprids 
sedan nedåt i hierarkin till de anställda. Författarna menar att det är ett tecken på att en intern 
kommunikation förekommer och detta är sannolikt till stor hjälp när Stenalyckan vill få en 
gemensam identitet för området. En positiv effekt av samarbetet butikerna emellan kan ses i 
synkroniseringen av evenemang på området. Stenalyckans dag är ett återkommande event 
som förmodligen lockar nya besökare till området. En dag som denna innebär en möjlighet att 
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visa upp området från dess bästa sida och på så sätt stärka områdets image. Avsaknaden av ett 
samarbete på Flygstaden gör det i dagsläget omöjligt att anordna liknande events vilka skulle 
kunna öka intresset för området och stärka dess identitet och image.    
 
Gentemot cityhandeln är fördelarna att ha öppet varje dag och att ha många parkeringsplatser 
två bra konkurrensmedel. Dock lär de inte fungera som konkurrensmedel gentemot andra 
externa handelsområden. I konkurrensen om Halmstadbon är det större butiksutbudet och 
närheten till Eurostop Stenalyckans stora fördel gentemot Flygstaden. Ur vår synvinkel är det 
en svaghet för Stenalyckans identitet att det inte finns tydlig profil gällande vilka butiker som 
finns där. Om alla butiker på området låg inom en mer samlad priskategori skulle det kunna 
locka än fler kunder att strosa runt på området och handla i flera butiker. Det finns en tydlig 
linje (slumpens inverkan?) att butikerna på Flygstaden skall tillhör en lågpriskategori vilket är 
bra eftersom området då kan identifieras som ett område där det är prisvärt att handla. 
 
Flera besökare ser Stenalyckanhuset som en avskild enhet. Övriga butiker anses ligga långt 
ifrån varandra och detta kan leda till att butikerna ses som friliggande istället för en del av ett 
handelsområde. Något som spär på att Stenalyckanhuset skiljs ut från övriga butiker i området 
är användningen av en egen logotyp. Författarna anser att Stenalyckan endast bör använda en 
logotyp, gärna en uppdaterad som visar på områdets styrkor. Detta kan leda till en starkare 
visuell identitet. Det vore bra med en slogan som tydligt pekar på att Stenalyckan är det 
externa handelsområde i Halmstad som har flest butiker samlade på ett område. Flygstaden 
har en stor möjlighet att skapa en skarp visuell identitet eftersom området har ett laddat namn 
som lätt kan kopplas till dess geografiska placering dock krävs det ett samarbete mellan 
aktörerna för att man skall kunna upprätta denna. 
 
Att de allra flesta tar bilen till bägge områdena bevisar vikten av att ha ett bra vägnät. 
Stenalyckan har fördelen att det ligger nära E6:an vilket bör locka kunder. Slutsträckan 
mellan avfarten och butikerna är dock något eftersatt. Med bättre skyltning och ett smidigare 
vägnät skulle de antagligen kunna dra ännu större nytta av sin placering. Flygstaden har ett 
bra vägnät från Halmstad och de västa ytterområdena. Däremot är det osmidigt att ta sig hit 
utan bil eller från de östra delarna av Halmstad. På båda områdena finns det gott om 
parkeringsplatser och det är självklart viktigt då bilismen är hög. Närheten till motorvägen 
betyder att utomhusmiljön på Stenalyckan är väldigt bullrig. Detta anser dock inte besökaren 
är speciellt störande utan de ser snarare miljön som normal för ett externt handelsområde. 
 
Till slut bör betydelsen av områdenas butiksutbud nämnas. En stor del av områdenas besökare 
har valt område pågrund av att de vill besöka en viss butik eller ta del av ett specifikt 
erbjudande. ICA Maxi (och antagligen även Willys) drar mängder av besökare till Flygstaden. 
En del av dessa passar på att besöka fler butiker när de ändå är på området. Att Stenalyckan är 
på väg att få en matbutik kommer med största sannolikhet öka trafiken till området. 
Stenlyckan, som redan idag har många kunder som besöker flera butiker, kan nu dra nytta av 
detta och stimulera besökarnas intresse att strosa runt på området. Att bättra på 
utomhusmiljön, med exempelvis bättre skyltning, säkrare gångbanor och trevligare 
planteringar är ett sätt för båda områdena få besökare att stanna längre tid på båda områdena.  
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6.1 Förslag till åtgärder 

6.1.2 Flygstaden 
Flygstaden har en god potential till ett framtida samarbete dess aktörer emellan. Det framgår 
tydligt i uppsatsens empiriavsnitt att området är bekant i folkmun och att deras besökare 
tycker bra om området. Resultatet av ett framtida samarbete skulle med största sannolikhet 
leda till ekonomiska fördelar samt en tydligare profilering.   
 

6.1.3 Stenalyckan 
Det viktigaste för Stenalyckan är att försöka få med alla i och utveckla det samarbete som 
redan idag existerar. Dessutom anser vi att införandet av beslutanderätt för 
köpmannaföreningen skulle vara ett positivt inslag. Till detta bör samma logotyp användas för 
både Stenalyckan som helhet, samt för Stenalyckanhuset. Idag kan dessa två med lätthet 
förväxlas och försvåra profileringsarbetet. Vidare anser vi att köpmannaföreningen borde 
pressa kommunen hårdare angående skyltningen till området. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Ett intressant ämne att studera vidare är hur köpmannaföreningen på Stenalyckan är uppbyggd 
utifrån en organisations synvinkel. Detta eftersom det kan vara av stort intresse att ha en 
effektiv organisation bakom varumärket. 
 
Ytterligare en aspekt vore att undersöka förhållandet mellan ett köpcentrum och ett extern 
handelsområde. Butiksutbud, kundnöjdhet, möjlighet till enhetlig marknadsföring, 
synkronisering av öppettider och events skulle kunna studeras och förklaras.  
 
Till detta vore det även tänkvärt att studera Halmstadbornas uppfattning och förutfattade 
meningar om respektive handelsområde. Det framgår i denna studie att det finns 
underliggande värderingar som påverkar valet av handelsplats.   
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Bilagor 
Bilaga 1  Enkätundersökning 
 
Vart bor du? 
Öst Väst (City)  Utanför 
 
 
Hur tog du dig hit? 
Bil Gång/Cykel  Kollektivt  Annat 
 
 
Varför åkte du hit? 
Speciell butik/erbjudande    Tillgänglighet      Utbud             Öppettider         Annat 
 
 
Hur många butiker ska du besöka? Har besökt? 
0 1-2 3-5 5-  
 
 
Hur ofta brukar du besöka de olika områdena? 
Alltid Flygstaden     Mer flystaden       Lika ofta       Mer Stenalyckan           Bara Stenalyckan 
 
 
Vad tycker du om området du besöker just nu? 
 
 
Har du sett reklambudskap med namnet Stenalyckan? 
Ja Nej 
 
 
Var? 
Tv Lokaltidning  Direktreklam  Radio              Annat 
 
  
Har du sett reklambudskap med namnet Flygstaden? 
Ja Nej 
 
 
Var? 
Tv Lokaltidning  Direktreklam  Radio              Annat 

 
 



Bilaga 2 – Intervjumall 
Detta är original intervjumallen. Det bör tilläggas att modifieringar gjorts under 
intervjuernas fortlöpande på grund av att minska upprepningar av det som redan 
framkommit. 
 
Nya krav på handeln 

• Hur arbetar ni med utformning och lokalisering av handelsplatsen? 
• Möjlighet att påverka butiksmix och centrummiljö? 
• Finns det någon handelspolicy? 
• Utvecklingsmöjligheter? 
• Hur ställer ni er till antalet p platser och parkeringsavgifter? 

 
Attraktivitet/Allmänt om handelsplatsen 

• Historia 
- Hur länge har området funnits? 
- Framväxt?  
- Försäljningsstatistik? 
- Besöksstatistik?  

• Butiker 
- Antal butiker? 
- Blandning av butiker? Tanke med detta? 
- Arbetet kring butiker, vilka önskas? Önskas ej. 

• Parkeringsplatser 
- Antal? 
- Hur jobbar ni med detta? 
- P-avgift? Tanke med detta? 

• Tillgänglighet 
- Hur upplever ni er egen tillgänglighet för allmänheten? (bil/buss/gående) 
- Handikappanpassning (toalett, uttagsautomat)  
- Intresse för att folk ska kunna gå runt och shoppa loss. 
- Mat, restaurang, toaletter etc.  

• Miljön 
- Avstånd mellan butiker 
- Hur jobbar ni med utomhusmiljön? Städning, plantage, gångbanor. 
- Inomhusmiljö – enhetlig? Fräscha, upprustade, moderna. 

• Säkerhet 
- För gående med tanke på bilhastighet, bussar, transporter etc.  

 
Köpmannaförening 

- Hur länge har den funnits? 
- Varför blev den till? 
- Vilka ingår? 
- Uppbyggd? /samarbete 

 
 



 
 

- Synkronisering av öppentider, evenemang, marknadsföring? 
- Köpmannaföreningens påverkan/bestämmanderätt/inflytande på nya butiker. 

 
Kommunikation 

• Internkommunikation 
- Gemensam vision och affäridé  
- Intern information om beteende 
- Gemensamma kampanjer, event. 
- Syfte med dessa, förstår de anställda? 

• Marknadskommunikation 
- Enhetligheten?  
- Vad vill ni få ut för budskap? Utgår det från verkliga förhållanden? 
- Vilka går kommunikationen ut till? 
- Hur upplevs samarbetet? (positivt/negativt) 

• Kommunikationskanaler 
- Vilka kanaler använder ni? 
- Syfte med dessa? 
- Mäts utfallet? Ger det resultat? 

 
Identitet 

- Produktomfång – vilka produkter vill ni associeras med? 
- Produkt attribut –  
- Kvalitet/Värde - högkvalitet vs. Låg kvalitet? 
- Associationer vid användande – vill ni locka en viss typ av konsument med 

speciella intressen? Ålder, yrke, referensgrupper, inkomst, bilburen, stereotyper av 
människor,  

- Varumärket som organisation – vill området vara innovativt? Öka kvalitet och 
miljötänkande? Fokuserar ni på att vara tillmötesgående. 

- Varumärket som person – om området skulle vara en person, vem skulle den vara 
då? Vad är det för ”stiltema” som gäller? (roligt, aktivt, högt uppsatt etc.) 

- Varumärket som symbol – hur ser er logotyp ut? Vad är tanken? 
- Varumärkets historia?  

• Kärnidentitet/utvidgad identitet 
- Vad är Stenalyckans själ? Differentiering, vad är unikt? 
- Grundläggande värderingar? 
- Vilka kompetenser finns i organisationen bakom varumärket? 
- Vad står organisationen bakom varumärket för? 

• Image 
- Hur tror du att kunden uppfattar området? 

• Stenalyckan vs Flygstaden 
- Vilka fördelar ser du med ett samarbete mellan butikerna? 
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