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Cityföreningen i Ulricehamn har genomfört ett ESF-finansierat projekt under 
2012 – Affärsutveckling för framtiden – med huvudsyfte att stärka näringslivet i 
Ulricehamn, bryta en negativ trend och utveckla handeln i Ulricehamn för fram-
tiden.  Stödinsatserna harbland annat syftat till att utveckla näringslivet genom 
utbildning, kompetensutveckling och genom att ta fram en gemensam framtidsvi-
sion. Denna rapport presenterar slutsatserna från en utvärdering av genomförda 
stödinsatser gjord av Swedish Institute for Innovative Retailing (siir) vid Högsko-
lan i Borås och har producerats i samverkan med Ulricehamns Cityförening, Lars 
Wallberg och Jessica Strand.  Rapporten vänder sig till näringsidkare, politiker och 
en bred allmänhet.

introduktion



Storgatan i Ulricehamn.
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Handel (detaljhandel och grossistverksamhet) representerar elva procent av hela 
Europeiska Unionens bnp och sysselsätter närmare 15 procent av Europas arbets-
kraft. Handelssektorn har också en mycket nära relation till andra sektorer som 
tillverkningsindustri, jordbruk, it-tjänster, logistik och transportnäring och är i 
många fall helt integrerade. eu-kommissionen anser att handelssektorn är ett prio-
riterat tillväxtområde eftersom arbetstillfällena är många och arbetar för att han-
deln ska bli mer effektiv och innovativ på olika områden (erap, 2013). 

Detaljhandel i Sverige har under lång tid varit en viktig ekonomisk tillväxtmo-
tor i samhället (hur, 2010) och har i stort sett alltid varit föremål för förändring 
(Hagberg, 2008). Förändringstakten inom detaljhandel tycks däremot öka (Gil-
bert, 1999) och i ett allt mer digitaliserat samhälle menar många att handelns ut-
veckling har betydelse för bland annat hållbarhet, tillväxt och innovation. En på-
taglig förändring i detaljhandelslandskapet är en ökande geografisk koncentration 
av handelsaktörer till förmån för större regioner, men också en tilltagande koncen-
tration till några särskilda handelsplatser samt en ökad e-handel. Ett annat tydligt 
fenomen är tillväxten bland större kedjor och att Sverige får ett alltmer likriktat 
utbud av handelsföretag. De stora aktörerna blir större och de små minskar i antal. 
Idag spenderar konsumenter omkring 30 procent av sin disponibla inkomst i  
detaljhandeln och branschen omsätter drygt 600 miljarder (inkl. moms) och sys-
selsätter 250 000 medarbetare. En genomsnittlig svensk handlar för drygt 60 000 
kronor, fördelat lika på sällanköpsvaror och dagligvaror. 

I Västra Götaland omsatte detaljhandeln 99 miljarder kronor år 2011 (HuI Re-
search, 2012) och i Ulricehamns kommun var omsättningen 1,2 miljarder samma 
år, men en något större övervikt på sällanköpsvaror än rikssnittet. Givet att Ulrice-
hamnaren skulle genomföra alla sina inköp i kommunen och med hänsyn taget till 
att invånaren i genomsnitt lägger 60 000 kronor på detaljhandelsvaror, skulle det 
innebära en omsättning på 1, 379 miljarder kronor. Det ger ett potentiellt försälj-

handelns betydelse

för samhället
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ningsutrymme på 127 miljoner kronor, det vill säga pengar som i dagsläget läggs på 
detaljhandel fast vid andra destinationer än i Ulricehamns kommun. Det verkliga 
potentiella försäljningsutrymmet är troligen ännu större, eftersom hänsyn inte ta-
gits till inresande besökares inköp i detta räkneexempel. Om hänsyn dessutom tas 
till att handelsplats Ulricehamn ökar antalet besökare och shoppingturister är det 
fullt rimligt att sätta målet att öka handelsomsättningen med 250 miljoner kronor 
per år. Det kanske till och med är en för blygsam målsättning. 

Omsättningstillväxten för detaljhandeln har ett generellt samband med skatte-
nivå, arbetslöshet, räntenivå och en allmän attityd till konsumtion och sparande, 
men också mer specifika samband med efterfråga av innovativa produkter och er-
bjudanden som kan underlätta människors vardag, öka livskvaliteten och ge olika 
former av mervärden (Werkhoven, 2013). Många menar att tjänsteinnovationer 
inom handeln som tillför extra värde till konsumenten kommer att vara en fram-
tida konkurrenskraft (Berry et al., 2006) och det finns en stark tro bland politiker 
att detaljhandeln ska växa med hjälp av nya affärsmodeller, koncept, format och 
innovationer (erap 2013).  



11

En liten stad belägen mellan två större städer kan ha svårt att konkurrera med ut-
bud och lägre priser, parkeringsplatser och stora köpcentra. Men Ulricehamns 
kommuns vision vill istället vända på kända nackdelar till något positivt och for-
mulerar i strategiplanen ”Handelsplats Ulricehamn” sin vision som ”En liten men 
etablerad handelsplats med stark dragningskraft i regionen” (Ulricehamns Cityför-
ening, 2012). Visionen ska uppnås genom att erbjuda en alternativ upplevelse där 
besökaren ska kunna genomföra sina inköp i lugn och ro. Målen för Ulricehamn 
2020 som handelsstad är formulerade som:

•  Ökad köptrohet +5 procent (76 procent)
•  Större kundbas +11 procent (25 000 invånare)
•  Omsättning 1,1 miljard (+250 Mkr/år)

Strategin som ska bidra till att dessa mål uppnås är differentiering och mark-
nadspenetrering, det vill säga att Ulricehamn ska sticka ut gentemot konkurren-
terna. De fokusområden som ska utvecklas för att Ulricehamn ska nå sina mål är:

•  förbättrat bemötande
•  utvecklat utbud
•  anpassade öppettider 
•  marknadsföring av  

                handelsplatsen lokalt

Vid en genomgång av handeln i Ulricehamn i siffror är det nödvändigt att ha 
en del förkunskaper om hur statistiken är sammanställd. Med ”försäljningsindex” 
menas den faktiska omsättningen dividerad med försäljningsunderlag. Med ”dag-
ligvaruhandel” menas livsmedel, tobak, tidningar, blommor, systembolagsvaror, 
apotekens receptfria- och egenvårdsprodukter men inte postorder och e-handel. 
Med ”sällanköpsvaruhandel” menas beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemut-

handeln i ulricehamn

i siffror
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rustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel men ej postorder och e-handel. Med 
”omsättning” menas omsättning per kommun inklusive moms, löpande priser och 
presenterat i miljoner kronor. Med ”antal sysselsatta” avses personer som är 16 år 
eller äldre. Ulricehamns kommun klassificeras i statistiken som ”kommuner i tät-
befolkad region” och kan i ett Sjuhäradsperspektiv jämföras med Marks kommun, 
som också klassificeras ”kommuner i tätbefolkad region” 1. I Sverige finns totalt 35 
kommuner med denna klassificering. Befolkningsmängden i Ulricehamns kom-
mun har under 2008–2011 legat relativt oförändrad på knappt 23 000 invånare 
(scb, 2011).

Precis som i övrig detaljhandel i Sverige har Ulricehamns kommun påverkats 
vad gäller antal sysselsatta på grund av svag ekonomi år 2008 men åren 2009–2011 
har antalet anställda sakta ökat. År 2011 fanns det i Ulricehamns kommun 649 
personer anställda inom handelssektorn (HuI Research,). Fördelning av omsätt-
ning för dagligvaror och sällanköpsvaror visar att det säljs något mer sällanköpsva-
ror än dagligvaror i kommunen. Ett skäl till det kan vara Gällstad som står för en 
stor försäljningsandel av beklädnadsvaror, som klassificeras som sällanköpsvaror. 
Omsättningen år 2011 för total detaljhandel i Ulricehamns kommun uppgick till 
1,2 miljarder kronor. 

Försäljningsindex 2011 i Ulricehamns kommun ligger under index (90). Men en 
jämförelse av försäljningsindex i Ulricehamns kommun med övriga kommuner som 
är klassificerade som ”kommuner i tätbefolkad region” visar att Ulricehamn står sig 
något bättre (76). Av 35 kommuner i nämnda klassificering har 26 kommuner ett 
sämre försäljningsindex år 2011 än vad Ulricehamns kommun har. De kommuner 
som har samma försäljningsindex som Ulricehamn eller bättre år 2011 är: Borlänge, 
Lidköping, Falkenberg, Ystad, Karlshamn, Västervik, Älmhult och Mjölby. 

Specifikt försäljningsindex för sällanköpsvaror visar en tillväxt, där tillväxten 
främst har skett mellan åren 2009, 2010 och 2011. I centrala Ulricehamn finns cirka 
100 butiker/företag. De är i sin tur representerade i olika delbranscher under den 
gemensamma definitionen ”detaljhandel och reparationer2” samt ”hotell & restau-
ranger3”. 

Det är tydligt att det finns en stor potential att utveckla handelsplats Ulrice-
hamn, där marknadsföring av handelsplatsen kan vara en möjlig strategi. Det påpe-
kas också i visionen ”En liten men etablerad handelsplats med stark dragningskraft i 
regionen” (Ulricehamns Cityförening, 2012). Genom att få fler Ulricehamnare att 
vilja handla lokalt ökas omsättningen, men det arbetet måste kompletteras med 
fler strategier. Det finns en stor potential i att arbeta med handelsplats Ulricehamn 
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som en turistdestination, att få fler besökare att komma till Ulricehamn och ut-
forma attraktiva erbjudanden som gör att besökaren vill stanna ett tag. Ett centralt 
förarbete i formulering av en strategi byggd på shoppingturism är att ta reda på hur 
destinationen uppfattas idag av besökare. När sådan kunskap finns kan också pla-
nen för en reviderad strategi ta form.

1 Befolkningsmängden i Marks kommun är större än i Ulricehamn, knappt 11 000 fler invånare. 
2 Bransch 52 enligt SCB.s branschstatistik.
3  Bransch 55 enligt SCB.s branschstatistik. 

Storgatan i Ulricehamn, full med kunder.



14 handelsplats ulricehamn

slutsatsen från utvärderingen

i ulricehamn

Undersökningen som ligger till grund för den här rapporten redogör för resultaten 
av kundobservationer, anonyma kundbesök samt intervjuer med näringsidkare 
(siir, 2013). Ett förbättrat bemötande har varit en målsättning med genomförda 
utbildningsinsatser och man har varit överens om att ett gemensamt förhållnings-
sätt för bemötande beskrivs av följande ledord4: engagerad, pålitlig, tydlig och öd-
mjuk. När det gäller förbättrad butikskommunikation handlade förarbetet om ett 
utvecklat utbud och till viss del också marknadsföring. Ledord som kännetecknar 
arbetet var: kommunicera utbudet, renodla butikerna och bärande kommunika-
tionskoncept.

De kundobservationer och anonyma kundbesök som gjorts ger betyget 3 på en 
femgradig skala vad gäller fysiska aspekter som t.ex. butikskommunikation, skylt-
ning, butiksutseende, sortiment, överskådlighet och renlighet. Att butikens fysiska 
aspekter påverkar kundupplevelsen vet vi sedan tidigare forskning (se till exempel 
Donovan et al., 1994; Spies et al., 1997). Vi vet också att ett inbjudande skyltfönster 
påverkar kundens intention att vilja gå in i butiken (Kerfoot et al., 2003). Under-
sökningen visar att det finns brister vad gäller en del butikers skyltfönster vad gäller 
prisinformation. 

Ett bra bemötande är centralt för kundnöjdhet. Efter genomförda observatio-
ner kan konstateras att undersökta butiker har fått betyget 3 eller mer. Det finns en 
tendens att butikspersonalen kan uppfattas som ouppmärksam och att de frågar 
kunden om hon/han vill ha hjälp med något för sent. Att en kund inte känner sig 
välkommen eller uppmärksammas direkt påverkar uppfattningen om butiken. I 
större serviceundersökningar som bland annat genomförs av undersökningsföre-
taget Daymaker anses det vara så viktigt med uppmärksamhet att den tidsbestäms 
till 30 sekunder (Market, 2012). Om inte kunden uppmärksammats inom angiven 

4 Strategiplan – Handelsplats Ulricehamn, 2012
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tid ges med automatik ett lågt betyg. Att det är viktigt med snabb uppmärksamhet 
kan således inte nog betonas.

Utvärderingen av butikernas prestation kan sammantaget sägas vara acceptabel 
men mycket långt ifrån excellent. Det finns mycket kvar att göra, både för enskilda 
butiker och för Ulricehamn som handelsplats om destinationen ska uppfattas på 
det sätt som är önskvärt. Behovet av samordnande resurser som till exempel coach-
ing och stöd till handels- och turistaktörer är stort. Det behövs stora insatser för att 
koordinera olika aktörer, få dem att samarbeta och arbeta mot gemensamt uppsatta 
mål. Det finns också ett behov av att avsätta resurser för att göra anställda och före-
tag ännu duktigare på att leverera kundvärde och insikt om vad en lustfylld köpupp-
levelse kan innebära. Utvärderingen som är gjord visar till exempel att butikskedjor 
är bättre än enskilda butiker på att kommunicera och marknadsföra sina erbjudan-
den. Det är visserligen inte ett överraskande resultat, men kommer säkert att leda 
till en vilja bland mindre aktörer att lära sig hantverket bättre och att förstå hur man 
bör arbeta med butikskommunikation och bemötande på ett mer strukturerat sätt. 
Då måste staden och kommunen agera och tillvarata den motivationskraften. 

En annan utvärderingsaspekt i föreliggande rapport (siir, 2013) handlar om 
vad deltagande individer har tyckt om genomförda utbildningsinsatser så här 
långt. Bland annat menar man att de delar av utbildningsinsatsen som fokuserat 
bemötande har varit positiv, till viss del även utbildningsinsatser som fokuserade 
butikskommunikation. En annan åsikt är att spin-off-effekten från utbildning har 
lett till att man lärt känna övriga företagare/anställda på orten. Ett resultat har lett 
till att fler individer upplever att det är lättare att umgås, föra diskussioner kring 
företagandet och även påbörja diskussioner med inriktning mot gemensamma sats-
ningar som kan stärka näringslivet i Ulricehamns centrum.

ulricehamn som en handelsplats

Arbetet med att utveckla och kommunicera en handelsplats i en konkurrensutsatt 
miljö kräver som regel att flera aktörer samarbetar i strategiska allianser. Det är 
också nödvändigt att förstå skillnaden mellan att utveckla en attraktiv handelsplats 
och att marknadsföra olika delar av handelsplatsen. Forskning från till exempel 
turismområdet visar tydligt att sådan samverkan ger effekt (von Friedrichs Gräng-
sjö, 2001) och det är rimligt att dra paralleller mellan erfarenheter från turismom-
rådet och detaljhandeln, eftersom många aktiviteter är likadana. Tydligast ser vi det 
via fenomenet shoppingturism och forskningsområdet destinationsmarknadsfö-
ring (Lundberg och Sundström, 2004). 



16 handelsplats ulricehamn

Vi vet att det är helt nödvändigt att ta fram kärnvärden för en destination, 
värden som är förankrade så brett som möjligt mellan många aktörer. Ett föredöm-
ligt arbete vad gäller kärnvärden är det arbete som handlar om varumärkeslöftet 
som är framtaget av Cityföreningen (Ulricehamns Cityförening, 2012b) – I Ulri-
cehamn hittar du personliga affärer som har det du behöver – och lite till. En central 
aspekt i framtagandet av kärnvärden och förståelsen för varumärkesvärde är att det 
är förankrat samt att värdena är önskvärda för både varumärksägarna och kun-
derna (Uggla, 2002). Det är därför angeläget att fortsätta det påbörjade kärnvär-
desarbetet med en förankringsprocess. Det är också centralt att produkten ”Han-
delsplats Ulricehamn” uppfattas av kunderna så som det anges i varumärkes- och 
kommunikationsplattformen (Ulricehamns Cityförening, 2012b): En avslappnad 
kullerstensstad med moderna idrottsanläggningar, spännande natur, företagsvänligt 
klimat och personliga affärer. Som har större utbud än vad många tror (s. 3). 

Det är vår bedömning att ytterligare utveckling krävs när det gäller att leverera 
ett kundvärde som är mer än godkänt. De marknadsföringsinsatser som görs i ter-
mer av att kommunicera destinationen bör fortsätta, men det är helt avgörande att 
aktörer på destinationen är överens om handelsplatsens vision och arbetar för att 
leverera det som ska kommuniceras. Att kunna erbjuda personliga affärer med ett 
utbud som kunden vill ha verkar vara ett arbete som butikerna kommit långt med. 
Nu gäller det att ta nästa steg och identifiera värdeadderande tilläggstjänster som 
tillsammans gör att kunden går från att vara nöjd till att känna en upplevelse. I en 
sådan kunskapsjakt finns en del analyserat material att ta tillvara och omvandla till 
utbildningsinsatser. Det gäller till exempel den etnografiska studie som gjordes 
2010 med namnet ”Mina drömmars stad. En kulturanalytisk förstudie om lokal-
samhälle, konsumtion och identitet” (Trendethnography, 2010). Det borde ge-
nomföras fler utbildningar för butiksägare och personal där fokus i högre grad 
ligger på hur innovativa och värdeadderande tjänster kan tillföra erbjudandet ännu 
mer. Det finns också ett tydligt behov av att avsätta resurser för handelsplatsut-
veckling i termer av nätverkande aktiviteter med aktörer på landsnivå, men även på 
regional nivå. Kreativa idéer föds som regel i interaktion med andra men det be-
hövs ett systematiskt arbete och samordnande krafter som möjliggör sådan affärs-
utveckling.  

Handels- och innovationsforskning generellt har också under lång tid lyft fram 
behovet av att förstå den framtida konsumentens längtan och behov av upplevelser 
i samband med shopping och att studera hur digitaliseringen i samhället påverkar 
människors vardagsliv, hur samspelet ser ut mellan människor och teknik samt 
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vilka vardagliga aktiviteter som görs med hjälp av till exempel mobiltelefoni. Sådan 
förståelse bidrar till handelsplatsutveckling, utveckling av nya affärsmodeller och 
framtagandet av nya värdepaket (erap, 2013). Det är helt nödvändigt att handeln 
rätt utnyttjar alla möjligheter som en digitalisering innebär för att utvecklas mer 
hållbart. Vår rekommendation är att Cityföreningen i Ulricehamn tillsammans 
med Swedish Institute for Innovative Retailing formulerar ett eu-projekt som tar 
fasta på dessa behov och att ett samarbete startas i syfte att formulera en forsknings-
ansökan till Horisont 2020. Men framförallt borde arbetet starta med en klarlagd 
handelsstrategi. Om inte strategin är väl genomarbetad och tydlig har resurser som 
butikskommunikationsutbildning, bemötande och en allmänt hållen kommuni-
kationsplan mindre effekt vad gäller arbetet att göra Ulricehamn till en handels-
plats.

behovet av en handelsstrategi

Handel är en ekonomisk tillväxtmotor och det bör avsättas resurser för att göra 
Ulricehamn till en attraktiv handelsplats. Eftersom strukturen för detaljhandel i 
Sverige genomgår en stor förändring och nya aktörer samt förändrade inköpsvanor 
påverkar förutsättningarna är det viktigt för kommunen att förstå vad som pågår 
och ha en beredskap och plan för hur arbetet med att stärka handeln bör se ut, men 

Handel en ekonomisk tillväxtmotor.
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även en plan för hur olika delar av Ulricehamn ska utvecklas. En väl utvecklad 
”Handelsplats Ulricehamn” kan ge ett större utbud av varor, mer prisvärda produk-
ter, ökad besöksattraktion, ökad sysselsättning, fler invånare, starkare centrumhan-
del, minskat antal persontransporter, minskat utflöde av köpkraft m.m. 

Rekommendationen är att fastställa en handelsstrategi för Ulricehamn vars mål 
ska vara att göra Ulricehamn till en handelsdestination. Eftersom företag kommer 
och går behövs en samlande kraft och långsiktig planering som tar hänsyn till sta-
den och dess invånare, men också hänsyn till inkommande besökare. Det är cen-
tralt att en sådan strategi är ett levande dokument som regelbundet omprövas och 
revideras. En handelsstrategi kan med fördel tas fram genom att arbeta med scena-
rioplanering som i sin tur bygger på utvecklingsriktningar och trender tillsammans 
med en samhällsekonomisk analys av demografi, infrastruktur och resande. 

För att ytterligare utveckla handelsplats Ulricehamn är det viktigt att göra re-
gelbundna effektmätningar av förändringsarbete. Den utredning som är gjord 
(siir, 2013:01) kan bidra på det sättet att kundobservationerna genomförs över tid 
och därigenom kan indikera trender. Det är också viktigt att vara lyhörd på önske-
mål från handelsföretag/handelsanställda när det gäller innehållet i framtida ut-
bildningssatsningar. Det som explicit saknats i genomförda utbildningar är bland 
annat utbildning i säljteknik, praktiska rollspelsövningar samt hur marknadsföring 
via sociala medier kan genomföras. 

behovet av handelsstrateger

Handeln i Ulricehamn står inför stora utmaningar med hög tillväxtpotential. En 
väl utvecklad handelsplats kan bland annat bidra med många fler arbetstillfällen, 
ett inspirerande och levande samhälle där många vill bosätta sig, ökad livskvalitet 
och god servicenivå, samt en tydligare utveckling mot ett mer hållbart samhälle. 
Med tanke på att Ulricehamn ligger inom de områden som bedöms som tillväxt-
stråk i landet och utifrån kommande infrastuktursatsningar som planeras och ge-
nomförs i Ulricehamn och i dess närhet som motorväg (klar 2015) och järnväg 
(klar  2025/2030)  finns  ett  stort  behov  av  att  på  lokal  nivå  aktivt  arbeta med  
handelsplatsutveckling. Det finns också flera aktiviteter och planerade åtgärder 
som måste beaktas i en gemensam handelsplatsstrategi, så att inte handelsplats  
Ulricehamn blir en isolerad ö. Befintliga handelsområden inom kommunen som 
positionerar sig och nya tillkommande områden påverkar handelsplats Ulrice-
hamn och bör omfattas av ett helhetskoncept, en handelsstrategi. Ett annat feno-
men som påverkar handelsutvecklingen är de nya kommunikationsmöjligheterna 
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som ger ökad tillgänglighet och därmed ökad konkurrens utifrån.  Även den digi-
tala utvecklingen med nya interaktionsmöjligheter som förändrar handelns förut-
sättningar måste beaktas. 

Det är utan tvekan så att handeln har allt större betydelse för arbetstillfällen, 
skatteintäkter och gör en stad eller kommun attraktiv för människor att bosätta sig 
i, vilket i sin tur för med sig ett större utbud gällande allt från kultur och friluftsliv 
till att fler företag också önskar att etablera sig där. För fortsatt utveckling är det 
viktigt att samverka mellan de aktörer som bygger ”den goda staden” som är hjärtat 
och navet i varje framgångsrik kommun.  Samverkan mellan kommun, politiker 
och tjänstemän, fastighetsägare och handel samt övriga lokala aktörer av betydelse 
utgör grunden för en sund och stark utveckling   

Ulricehamn har i sitt konkurrensutsatta läge mellan två stora regioncentra som 
Jönköping och Borås stort behov av att bli en tydlig regional aktör. Handeln behö-
ver därför organiseras utifrån handelsområden som samverkar med varandra– 
Handelsplats Ulricehamn. Handeln är dock vad man brukar benämna den svaga 
länken i dessa sammanhang dels beroende på att många mindre handelsföretag ofta 
är resurssvaga vad gäller ekonomi och kunskap samtidigt som de stora nationella 
och internationella kedjorna sällan engagerar sig lokalt. Det behövs därför en sam-
lande funktion som både kan hålla samman, utbilda handeln och få till en intern 
samverkan inom handeln och samtidigt föra samman handel och turism, fastig-
hetsägare och kommun i övergripande samverkansprojekt för en gemensam hållbar 
utveckling och tillväxt.  Detta är komplexa frågor som spänner över flera kompe-
tensområden varför allt fler kommuner inser att personella resurser behövs för att 
hantera dessa utmaningar.

Ulricehamn går nu och inom överskådlig framtid i en mycket intensivt utveck-
lingsfas inom många områden som näringsliv, friluftsliv, turism och boende m.m. 
och inom samtliga av dessa områden har handeln en viktig roll att spela. Därför är 
det nu hög tid att kommunen på allvar adresserar detta och omgående tillsätter 
personella resurser för att kunna driva och påverka utvecklingen inom denna, för 
kommunen så viktiga samhälls- och framtidsfråga.   
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