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Sammanfattning  
Titel: Stayin’ alive – Fysisk butik Vs. Digitalisering. Vilka strategier utvecklar fysiska butiker 
för att bemöta den ökade konkurrensen i och med digitaliseringen? 
 
Författare: Savannah Ejdenwik och Lina Forsander 
Handledare: Peter Gustavsson 
Nyckelord: E-handel, fysisk butik, konkurrens, digitalisering. 
 
Problemställning: Mellan åren 2011 och 2017 lades 5000 fysiska butiker i Sverige inom 
sällanköpsvaruhandeln ner, samtidigt har e-handelns omsättning ökat markant de senaste 
åren. I Linköping har den fysiska handeln inte minskat nämnvärt det senaste året vilket gör 
det intressant att studera hur de fristående butikerna i staden agerar för att hantera den 
ökade konkurrensen e-handeln och digitaliseringen bär med sig. Med anledning av detta 
undersöker studien hur fristående fysiska butiker konkurrerar och hur de står emot e-
handeln. 
 
Forskningsfrågor: 

- Hur arbetar fristående fysiska butiker med konkurrensstrategier?  
- Hur påverkas fristående fysiska butikers strategier av de strukturella förändringar 

digitaliseringen medför? 
- Hur ser fristående fysiska butiker på sin framtid med avseende på vilka strategier 

som kan stärka deras konkurrenskraft och möjlighet att långsiktigt överleva? 
 
Syfte: Studien syftar till att skapa förståelse för hur fristående fysiska butiker hanterar den 
ökade konkurrensen från e-handeln i och med digitaliseringen och hur de ser på sin framtid. 
 
Resultat: I studien framkommer att de fristående fysiska butikerna i regel inte arbetar efter 
strategier som framhävs i teorin, utan snarare baserar sina beslut på känsla. Vidare har e-
handeln påverkat butikerna dels negativt på grund av bland annat priskriget den medför men 
även positivt då de fått möjlighet att nå fler kunder och sälja mer. Vår referensram visade sig 
inte vara tillräcklig för att beskriva vilka faktorer butikerna upplever som viktiga, utan 
behöver justeras eller kompletteras. 
 
Kunskapsbidrag: Studien bidrar med en insikt om hur fristående fysiska butiker i en 
svensk stad strategiskt hanterar den ökade konkurrensen som kommit i och med 
digitaliseringen. Studien belyser även att traditionella teorier behöver justeras och utökas för 
att beskriva handelssituationen för fristående fysiska butiker i ett digitaliserat samhälle.  



 
 
 

Abstract 
Title: Stayin’ alive - Physical store Vs. Digitalization. What strategies do physical stores 
develop to meet the increased competition as a result of the digitalization? 
 

Authors: Savannah Ejdenwik and Lina Forsander. 
Supervisor: Peter Gustavsson. 
Key words: E-commerce, physical store, competition, digitalization. 
 

Problem: Between 2011 and 2017, 5000 physical stores within durable goods in Sweden 
were closed, while e-commerce's sales have increased significantly in recent years. In 
Linköping, physical trade has not declined notably in the past year, which makes it 
interesting to study how independent stores in the city act to manage the increased 
competition e-commerce and digitalization entail. With this in mind, the study investigates 
how physical stores compete and how they resist e-commerce. 
 

Research Questions: 
- How do independent physical stores work with competitive strategies? 
- How are the strategies of independent physical stores affected by the structural 

changes caused by the digitalization? 
- How do independent physical stores envisage their future when it comes to 

competitive strategy and long-term survival opportunities? 
 

Purpose: This study aims to create an understanding of how independent physical stores 
manage the increased competition from e-commerce and digitalization as well as how they 
envision their future. 
 

Conclusion: The study concludes that independent physical stores do not avail the 
competitive strategies provided by the theoretical framework, but rather base their decisions 
on intuition. The digitalization has brought both negative and positive consequences upon 
the independent physical stores. The competitiveness regarding pricing has increased which 
is negative, but digitalization can also be used as a tool to reach more potential customers 
and thus, enhance sales. The theoretical framework of this study proved to be limited in its 
ability to describe which factors the independent physical stores find important, and is 
therefore in need of adjustments or supplements. 
 

Contribution: The study contributes with knowledge of how independent physical stores 
in a Swedish city strategically manage the increased competition that has come with the 
digitalization. The study further highlights that traditional theories are in need of 
adjustments and expansion to better describe the trading situation of independent physical 
stores in a digitalized society.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fysiska butiker och dess existens är ett omdiskuterat ämne i media (Svenska dagbladet, 2019; 
Östgöta Correspondenten, 2018b; Dagens Nyheter, 2018). Debatten handlar till stor del om 
e-handelns utveckling, som enligt HUI Research rapport (2018c) haft en ökad omsättning 
med 30 miljarder kronor mellan åren 2013 och 2017. Vidare uppgick e-handelns omsättning 
till 77 miljarder år 2018, vilket var en ökning med 10 miljarder från föregående år (PostNord, 
2019). Av den totala detaljhandeln har andelen köp som görs via e-handel dessutom ökat från 
3 procent till 8,7 procent på̊ 10 år (HUI Research, 2018c). De fysiska butikernas “vara eller 
icke vara” samt “butiksdöden” är begrepp som ofta diskuteras (Svenska dagbladet, 2019; 
Östgöta Correspondenten, 2018b; Dagens Nyheter, 2018) där frågan som ställs är huruvida 
e-handeln utarmar de fysiska butikerna. 
 
Den 25 januari presenterade Statistiska Centralbyrån (2019) siffror på den sjunkande 
försäljningsvolymen i sällanköpsvaruhandeln, vilken under december månad 2018 var 2,7 
procent lägre än motsvarande siffra i december månad 2017. Sällanköpsvaror innefattar 
bland annat kläder och hemutrustning och ingår i begreppet detaljhandel (HUI Research, 
2018a).  Svensk handel (Arnberg, Bergh, Nevander, & Svensson, 2018) berättar i rapporten 
Det stora detaljhandelsskiftet att 5000 butiker inom sällanköpsvaruhandeln lades ner 
mellan åren 2011 och 2017. En anledning till minskningen uppgavs vara den ökade 
digitaliseringen vilken leder till nya affärsmodeller som bättre tar vara på ny teknik, och en 
snabb föråldring av de modeller som tidigare använts (Arnberg et al., 2018). Det sker således 
förändringar inom handeln vilket innebär att aktörerna som verkar på marknaden måste 
agera och utveckla sin verksamhet för att överleva och fortsatt vara attraktiva. 
 
En allt större andel av den svenska befolkningen bor och verkar idag i en urban miljö 
(Statistiska Centralbyrån, 2015) vilket innebär att städer och arbetet med att få dem levande 
och attraktiva får en allt större betydelse. Det var först i slutet av 90-talet e-handeln 
etablerades i Sverige och e-bokhandeln Bokus var ett av de första e-handelsföretagen när det 
grundades år 1997 (Bokus, 2019). Idag pågår fortsatt den digitala utvecklingen, vilket bland 
annat karakteriseras av att allt fler utför sina vardagliga sysslor via digitala plattformar, allt 
från att handla mat till att läsa morgontidningen (Arnberg et al. 2018). En fråga som därmed 
blir aktuell är hur denna utveckling hanteras av de fysiska butikerna. 
 
Just föränderliga miljöer problematiseras ofta i teorin där Grant (2016) bland annat menar 
att det är viktigt att alltid hålla sig uppdaterad om vad som sker i omvärlden. Det är därför 
intressant att studera hur traditionella strategier för företag påverkas när omvärlden 
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genomgår strukturella förändringar. På vilket sätt konkurrerar fysiska butiker idag när 
deras omvärld förändrats så fundamentalt? Hur marknadsför sig butiker i en digitaliserad 
värld? Hur förändras prissättningen när konkurrensen från e-handeln hårdnar? Vilka 
försäljningskanaler är mest lönsamma? E-handelns framfart har i allra högsta grad 
inneburit förändrade förutsättningar för företag och Rosenström (2016) menar att företag 
under dessa nya förutsättningar inte längre kan konkurrera på samma sätt som tidigare - så 
hur stora förändringar måste göras för att anpassa sig till den föränderliga miljön? Hur 
företag ska verka i föränderliga miljöer och hur de bäst konkurrerar är uppenbarligen 
komplext och således har forskningsvärlden studerat dessa frågor i många år. Idag är ämnet 
högst aktuellt, särskilt med tanke på att den teknologiska utvecklingen fortsätter förändra 
förutsättningarna. På vilka framgångsrika sätt kan förändringar som digitaliseringen 
medfört hanteras för att företagen fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftiga? 
 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Förändrad infrastruktur inom sällanköpsvaruhandeln 

Jonsson, Egels-Zandéns, Hagberg, Lammgård och Sundström (2017) belyser i sin rapport att 
de fysiska butikerna blir en del av e-handelns infrastruktur. Ett exempel på det är när 
konsumenter blandar flera olika kanaler för att genomföra ett köp, här används begreppen 
webbrooming och showrooming, vilka innebär att konsumenterna antingen söker 
information på internet för att sedan genomföra köp i butik eller tvärtom söker information 
om en produkt i butik för att sedan köpa den online (Jonsson et al. 2017; Mehra, Kumar & 
Raju, 2018; Rosenström 2016; Hagberg & Jonsson, 2016). Bäckström och Johansson (2017) 
menar vidare att möjligheten att bedriva en verksamhet i flera försäljningskanaler samtidigt, 
det vill säga multikanalförsäljning, har resulterat i nya förutsättningar och att detta i 
förlängningen innebär att de fysiska butikerna kommer vara tvungna att förändras 
(Bäckström & Johansson, 2017; Mehra, Kumar & Raju, 2018). Detta ligger i linje med vad 
Karin Johansson, VD för Svensk Handel, diskuterat i Östgöta Correspondenten (2018a) om 
att den ökade digitaliseringen påverkar den fysiska handeln och tvingar företagare att ställa 
om sin verksamhet, till exempel genom att öppna egna webbutiker eller förbättra utbud och 
erbjudanden. Vidare går det att läsa i en forskningsrapport gjord av Handelsrådet 
(Wallström, Ek Styvén, Engström & Salehi-Sangari, 2017) att forskare vid bland annat Luleå 
Tekniska Universitet beskriver att den nya tidens konsument vill ha stor frihet i hur, var och 
när denne ska konsumera. Friheten i konsumtionen leder till att högre krav ställs på de 
fysiska butikerna för att de fortsatt ska kunna attrahera konsumenterna. 
 
Jonsson et al. (2017) skriver att hur företagen bör agera för att möta de framtida 
förändringarna är individuellt. Detta är något även Durfee och Chen (2002) skrivit om i sin 
artikel E-commerce: Should we E-?, där det konstateras att e-handel inte är det bästa för alla 
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företag utan att det till stor del handlar om vad företagen arbetar med. Om företaget inte är 
särskilt etablerat utan det snarare är produkten som är välkänd kan det bli svårare att få över 
kunderna till företagets egen hemsida om varorna även säljs av en återförsäljare. Arnberg et 
al. (2018) skriver också att det är svårare för handlare som säljer generiska varor och att det 
digitala hotet därmed blir större för dem. Motsatsvis är hotet generellt lägre för handlare med 
egna varumärken. Att betydelsen av att digitalisera verksamheten skiljer sig mellan olika 
företag stärks även av en rapport skriven av Jonsson et al. (2017) där de refererar till tidigare 
studier som gjorts på exempelvis Gekås Ullared och Mat.se. För butiken i Ullared har e-
handel och digitalisering en liten betydelse och den fysiska butiken stor betydelse medan det 
för Mat.se är tvärtom, eftersom e-handeln är den enda kanalen. Således är en e-handel inte 
svaret för alla företag vilket gör det intressant att studera vilken roll en e-handel kan ta för 
fysiska butiker. 
 
I boken Framtidens fysiska butik (Johansson, 2018) är samtliga författare eniga om att det 
kommer ske förändringar inom den fysiska handeln för att de fortsatt ska kunna attrahera 
konsumenterna. Jens Hultman, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund, 
menar att tiden för den fysiska butiken inte är förbi men “den kommer att behöva stöpas om 
för att passa dagens kundbehov och konsumtionsmönster” (Hultman 2018, s. 143). Vidare 
belyser Hultman (2018) tre skäl till varför han anser att den fysiska butiken på ett eller annat 
sätt kommer kvarstå; 

- Kunskapsöverföringen, 
- Det personliga mötet, 
- Den fysiska platsens möjlighet att direkt förse konsumenten med sin köpta produkt. 

 
Detta styrks av vad Bäckström & Johansson (2017) skriver gällande att det i tidigare studier 
har framkommit att service fortfarande är en aspekt som är viktig för kunderna, något de 
fysiska butikerna skulle kunna använda sig av och göra till sin styrka och konkurrensfördel. 
Även Rosenström (2016) menar att den fysiska butikens era inte behöver vara förbi, men på 
vilket sätt e-handeln kommer att påverka butikerna beror till stor del på hur de väljer att 
förändra sig. Bäckström och Johansson (2017) menar att nya koncept de fysiska butikerna 
skulle kunna ta sig an i framtiden bland annat är “showrooms” eller “click-and-collect”, där 
det första är platser dit konsumenter kan gå och se de varor de är intresserade av i fysisk form 
innan de beställer dem - ofta via en surfplatta - i butiken (Bell, Gallino & Moreno, 2014) 
medan det senare är när konsumenten köper en vara på nätet och sedan hämtar ut den i 
butik, på ett utlämningsställe eller i förvaringsboxar (PostNord, 2015). 
 

1.2.2 Det empiriska området 

Linköping är Sveriges femte största stad med 160 000 invånare vilket utgör 35 procent av 
hela Östergötlands befolkning (Statistiska Centralbyrån, 2018). Enligt HUI Research (2018b) 



 
 
 

 4 

omsatte handelsföretagen i Linköping knappt 12 miljarder kronor under 2017, av dessa 12 
miljarder utgjorde sällanköpsvaruhandeln drygt hälften. Vidare har sällanköpsvaruhandeln 
i staden haft en stadig ökning i omsättning mellan åren 2012 och 2016, en period då den 
fysiska handeln bevisligen haft stora problem. Trots att denna trend bröts mellan åren 2016 
och 2017 (HUI Research, 2018b) var nedgången under denna period marginell och faktum 
kvarstår därför att företagarna i staden hittills lyckats stå emot konkurrensen från e-handeln 
relativt väl. Samtidigt har det skett förändringar på den lokala marknaden då butiker lagt ner 
sin verksamhet medan andra etablerat sig och ett flertal affärslokaler står även tomma i 
Linköpings centrum (Östgöta Correspondenten, 2018a). Med tanke på att e-handeln kraftigt 
ökar och därmed innebär ett reellt hot för de fysiska butikerna finns anledning att undersöka 
hur butiker hanterar dessa utmaningar. Hur hanteras förändringarna av de fysiska butikerna 
i Linköping, som trots allt verkar kunna stå emot hotet från digitaliseringen relativt väl, med 
tanke på den ständiga ökningen i omsättning för just sällanköpsvaror. Staden utnämndes till 
Årets Stadskärna 2018 med motiveringen “en ort som visar på störst framsteg, utveckling 
och förnyelse av centrum” och samarbeten mellan stadens aktörer lovordades (Svenska 
stadskärnor, u.å.). Denna utnämning anser vi ger ytterligare grund att studera problemet i 
just Linköping då den antyder att mycket görs och förändras i staden, särskilt i en tid då den 
fysiska handeln ifrågasätts. 
 
Slutligen kan det även vara värt att notera att Sverige befunnit sig i en högkonjunktur som 
just nu mattas av (Konjunkturinstitutet, 2019). Lågkonjunkturer leder till en förhöjd 
arbetslöshet och lägre efterfrågan (Nationalencyklopedin, u.å.) vilket har en benägenhet att 
hämma försäljningsutvecklingen inom handeln (Rosenström, 2016). Detta faktum ger 
ytterligare aktualitet till frågan om digitaliseringens effekter på den fysiska handeln - 
eftersom en lågkonjunktur skulle kunna leda till en allt större ovisshet och fler negativa 
effekter för den fysiska handeln. 
 
Utifrån vår bakgrund och problematisering har det uppstått funderingar om hur butiker i 
svenska städer uppfattar de förändringar som sker inom handeln och hur de förändrar sina 
strategier som ett resultat av digitaliseringen. Det är även intressant att få ett mer objektivt 
perspektiv i frågan, varför det finns anledning att också ta reda på hur andra aktörer som 
arbetar med näringslivsfrågor ser på digitaliseringens framfart och dess effekter på 
butikerna. 
 
Tidigare forskning diskuterar hur digitaliseringen påverkar de fysiska butikerna och 
konstaterar att de måste förändras och ta itu med de nya förutsättningarna för att klara av 
framtiden men denna forskning berör ofta enbart den fysiska handeln i största allmänhet 
och/eller specifika branscher. Det finns väldigt lite forskning om hur svenska butiker och 
stadskärnor hanterar dessa förändringar och hur, samt i vilken utsträckning, de själva anser 
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att de påverkas av digitaliseringen. Detta styrks av vad Bäckström och Johansson (2017) 
skriver om att det inte finns tillräckligt mycket forskning om på vilka sätt de förändringar 
som sker inom handeln kommer att påverka de fysiska butikerna och hur försäljare och 
personer som på annat sätt är involverade i näringslivet uppfattar dessa förändrade 
förutsättningar, något vi anser ytterligare pekar på denna studies relevans. Med 
utgångspunkt i detta anser vi att det behövs djupare forskning kring hur butiker i svenska 
städer strategiskt hanterar digitaliseringen och hur framtiden för den fysiska handeln ser ut. 
Att undersöka digitaliseringens effekter i Linköping lämpar sig väl eftersom det saknas 
tidigare forskning om städer i liknande storlek och eftersom den fysiska handeln i staden 
trots allt visat sig gå bra de senaste åren. Detta menar vi ger relevans till en studie i denna 
stad. Vi finner det således intressant att undersöka hur traditionella konkurrensstrategier 
förhåller sig till dagens allt mer digitaliserade samhälle. Tillsammans ger detta relevans till 
en studie som ur ett konkurrensstrategiskt perspektiv undersöker hur fysiska butiker 
påverkas av digitaliseringen och hur konkurrensstrategier tillämpas i dagens kontext. 

 
1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Studien syftar till att skapa förståelse för hur fristående fysiska butiker hanterar den ökade 
konkurrensen från e-handeln i och med digitaliseringen och hur de ser på sin framtid. 
 
Syftet uppfylls genom att beskriva och förklara hur fristående fysiska butiker arbetar för att 
vara konkurrenskraftiga samt påvisa vilka förändringar de genomför, om några, för att 
bemöta de utmaningar digitaliseringen medfört och fortsätter att medföra. Inom ramen för 
syftet har vi valt att formulera följande forskningsfrågor: 

- Hur arbetar fristående fysiska butiker med konkurrensstrategier?  
- Hur påverkas fristående fysiska butikers strategier av de strukturella förändringar 

digitaliseringen medför? 
- Hur ser fristående fysiska butiker på sin framtid med avseende på vilka strategier 

som kan stärka deras konkurrenskraft och möjlighet att långsiktigt överleva? 
 

1.4 Avgränsning 

Studien begränsas till att innefatta butiker inom detaljhandeln, mer specifikt 
sällanköpsvaruhandeln, i Linköping. Som nämnt i 1.2 Problemdiskussion är Linköping 
intressant då handeln i staden fortsatt går bra trots e-handelns framfart och vi anser att 
studiens resultat kan användas för att skapa förståelse för situationen i städer med liknande 
storlek. Vidare begränsas studien till att inkludera fristående butiker, det vill säga butiker 
som inte är del av en kedja. Detta gjordes med anledning av att det vi undersöker är frågor 
som i kedjor kan beslutas av personer som inte nödvändigtvis arbetar i butiken och det 
därmed finns en risk att den lokala butikschefen inte har inflytande över, och ibland inte 
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heller kunskap om, dessa frågor. Att istället prata med fristående butiker innebär att den som 
fattar besluten även kan förväntas ha mer lokal kunskap. Vidare har vi även valt att begränsa 
studien till butikspersonal, då de dagligen blir påverkade av digitaliseringens framfart, samt 
andra personer med direkt anknytning till den fysiska handeln i Linköping vilka förväntas 
kunna ge en mer objektiv bild av hur situationen för den fysiska handeln ser ut. 
 

1.5 Målgrupp och tänkt kunskapsbidrag 

Den tänkta målgruppen i denna studie är dels personer som på ett eller annat sätt arbetar 
med, eller i, fysiska butiker vilka kan få inspiration om strategier för att hantera ökad 
konkurrens från e-handeln. Även personer som verkar inom kommun, näringsliv och olika 
samverkansbolag kopplade till den fysiska handeln förväntas ha nytta av studien och dess 
resultat, bland annat då de kan få insikt i hur fysiska butiker uppfattar sin situation och vilka 
utmaningar och möjligheter de anser att de står inför. Vi ämnar även tillföra kunskap om 
situationen för fysiska butiker i en större stad i Sverige vilket kan väcka ett intresse hos 
studenter och akademiker att fortsätta studera dessa områden, trots hoten om en framtida 
butiksdöd. 
 
Slutligen menar vi att studien kommer bidra med kunskap om hur fysiska butiker upplever 
att konkurrensen förändrats i och med digitaliseringens framfart och på vilket sätt de 
hanterar denna förändring med utgångspunkt i hur konkurrensstrategier används. Detta ger 
en inblick i hur den fysiska handeln kommer se ut i framtiden och verkar som en inspiration 
för framtida studier. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

En vetenskaplig studie kan utföras med utgångspunkt i olika synsätt vilka kan vara antingen 
naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga, detta leder i sin tur till olika 
kunskapsuppfattningar där det går att utgå från en positivistisk eller hermeneutisk 
kunskapsuppfattning (Bryman 2011). Begreppen kan enligt Andersson (1979) i enklare 
termer benämnas som förklaring och förståelse. Med positivism (förklaring) är målet att nå 
en så sann verklighet som möjligt. Det eftersöks lagar som är allmängiltiga, där vanligt 
förekommande exempel är tyngdlagen och andra matematiska formler. I positivismen finns 
även en strävan att nå kausala samband (Andersson, 1979). Hermeneutiken (förståelse) 
däremot förklaras som en “allmän tolkningslära”, det vill säga att det som eftersträvas är att 
tolka individers upplevelser och perspektiv av verkligheten snarare än att formulera lagar 
(Ibid). 
 
I vår studie ville vi skapa förståelse för hur fristående fysiska butiker i Linköping arbetar för 
att stå emot den ökade konkurrensen från e-handeln som digitaliseringen innebär samt 
undersöka på vilka sätt de förändrar sin verksamhet strategiskt. Det var således 
respondenternas och fallföretagens subjektiva åsikt och sanning som presenterades i studien 
vilket inte utgör objektiva fakta. Med anledning av att vi avsåg tolka respondenternas svar 
ansåg vi att ett hermeneutiskt synsätt var att föredra. 
 

2.2 Forskningsstrategi  

Enligt Bryman (2011) går det att klassificera två huvudtyper av forskningsstrategier, 
kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ forskning är, i jämförelse med kvantitativ, i större 
utsträckning inriktad på ord än siffror (Bryman 2011) och används när målet är att tolka och 
skapa förståelse snarare än att mäta dem (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Utifrån 
beskrivningen av forskningsstrategier kunde vi konstatera att det var den kvalitativa 
forskningsstrategin som lämpade sig bäst för vår studie eftersom vi ville skapa förståelse för 
hur fristående fysiska butiker arbetar för att stå emot konkurrensen från e-handeln, och inte 
kvantifiera data. Det finns dock viss kritik mot den kvalitativa metoden då möjligheten till 
generalisering försvagas (Bryman, 2011; Alvehus, 2013), denna kritik bemöts vidare i avsnitt 
2.6 Studiens kvalitet. 
 
Vidare kan förhållandet mellan teori och praktik undersökas på olika sätt (Bryman, 2011). 
Med den induktiva metoden sker arbetet med utgångspunkt i resultatet och observationerna 
för att sedan matchas med teorier, detta gör att teorin ses som resultatet av det praktiska 
forskningsresultatet. Motsatsen till induktiv är deduktiv där utgångspunkten istället finns i 
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teorin där det formuleras hypoteser vilka ska utforskas i empirin. Det finns även en tredje 
metod, den iterativa, som blandar de två tendenserna. Den iterativa metoden karakteriseras 
av en förflyttning mellan teori och data vilket innebär att en forskare kan insamla mer 
information efter det att analys av insamlade data har genomförts, alltså kan teori härledas 
utifrån den data som samlats in (Ibid). 
 
Vår idé till studien uppkom ur det faktum att e-handeln växer, vilket var en både empiriskt 
och teoretiskt förankrad observation, samtidigt som omsättningen i Linköpings fysiska 
butiker inte förändrats särskilt drastiskt (HUI Research, 2018b). Detta fick oss att fundera 
över vilka angreppssätt som kan tas av butiker för att fortsatt hålla sig konkurrenskraftiga. 
Utifrån vår observation av verkligheten valde vi att söka teorier om olika 
konkurrensstrategier samt teorier som beskriver och förklarar förändringar inom e-handeln 
och den fysiska handeln. De teorier som används är dels de som togs upp i inledningen men 
även de som presenteras i referensramen. Det går därför att antyda att vi arbetat utifrån ett 
iterativt tillvägagångssätt. Under arbetets gång förändrade vi såväl referensram som 
inledning, vi valde dock att inte förändra referensramen helt utifrån vår empiri därför att vi 
ville visa på distinktionen mellan de områden som framhävs av våra respondenter och vår 
referensram. Med anledning av detta valde vi att inte addera teorier som berör miljöfrågor i 
referensramen, vilka vi i analysen skrev att vi fann intressanta i empirin, därför att vi ville 
visa att frågorna uppkom i vår studie och att vi fann dem intressanta att studera vidare. 
 

2.3 Forskningsdesign 

En forskningsdesign används som en stomme för insamling och analys av material (David & 
Sutton, 2016). Bryman (2011) beskriver bland annat fallstudier och komparativa 
undersökningar. Med en fallstudiedesign undersöks exempelvis en skola, en familj eller en 
organisation (Ibid). Alvehus (2013) menar att en fallstudie är vanligt för kvalitativa studier 
och används för att få ökad förståelse för det fenomen som studeras. Vidare menar Bryman 
(2011) att om en komparativ design används i en kvalitativ studie benämns det multipel 
fallstudie eller flerfallsstudie. En fallstudie kan således inkludera fler fall där fallets kontext 
är av stor vikt (Bryman & Bell, 2017). En sådan forskningsdesign medför möjligheten att 
jämföra de studerade fallen och det är även möjligt att dra slutsatser kring vad fallen har 
gemensamt respektive vad som är unikt. 
 
Att enbart studera ett fall på en djupare nivå passade inte vår studie då vi önskade skapa en 
mer generell förståelse för digitaliseringens påverkan på de fristående fysiska butikerna 
snarare än på en specifik butik. Således ville vi ha fler än ett fall och valet föll därför på en 
multipel fallstudiedesign. Genom att undersöka flera fall inom olika branscher skapade vi oss 
en generell uppfattning om hur fristående fysiska butiker påverkas av den ökade 
digitaliseringen. 
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2.4 Datainsamling 

2.4.1 Litteraturinsamling 

En litteraturundersökning kan delas upp i två delar: söka litteratur på det aktuella ämnet och 
analysera och avgöra innehållets relevans (David & Sutton, 2016). David och Sutton (2016) 
menar också att det är viktigt att skapa ett system i vilket litteraturen kan indexeras, eftersom 
det underlättar processen att anteckna viss information. Av den anledningen valde vi att 
skapa ett index där vi skrev upp författare, titel, år och information om huruvida en viss 
artikel, till exempel, var användbar eller inte och vilket/vilka sökord vi använt för att hitta 
källan. Medan vi läste antecknade vi information om vad texterna diskuterade, vad de tog 
upp som inte tidigare diskuterats samt vad forskarna kom fram till. Vi gjorde även vissa 
noteringar om exempelvis vad som var särskilt relevant för oss, huruvida det hängde ihop 
med något annat vi läst och vad som vad som togs upp som förslag på ytterligare/framtida 
forskning. Allt eftersom vi använde oss av informationen markerade vi även vilken 
information som inkluderats i vår studie. För att hitta relevant litteratur använde vi 
framförallt databasen Scopus, som innehåller en stor mängd granskad litteratur, och 
Linköpings Universitets Bibliotek med dess utbud. Med dessa medel fann vi böcker, 
tidskriftsartiklar och rapporter som berörde de ämnen och teman vi valde att studera. 
 
Enligt David och Sutton (2016) är det enklaste sättet att snabbt få en helhetsbild över ett 
område att till en början söka så ny och aktuell litteratur som möjligt, utifrån artiklar, 
avhandlingar, och rapporter. Detta eftersom de innehåller den färskaste informationen men 
även refererar till äldre och mer vedertagen forskning. Av den anledningen började vi med 
att söka efter så nya texter som möjligt. Detta innebar inte bara att vi fick ny och relevant 
information utan det gjorde också att vi fick en inblick i vad som hade skrivits förut, både ur 
ett kort och långt tidsperspektiv. Vi kunde genom att studera ny forskning identifiera vissa 
trender i vilka författare som nämndes ofta och vilken typ av fenomen, både teoretiska och 
empiriska, som undersökts tidigare. De artiklar som användes sparades sedan ned digitalt, 
antingen lokalt på våra datorer eller i referenshanteringsprogrammet Zotero. Eftersom vi 
hade indexerat all tidigare forskning och markerat sådant vi fann oanvändbart i studien 
kände vi inget behov av att lagra den litteratur vi inte ville använda, tack vare indexet 
riskerade vi inte att läsa dessa texter igen och därmed göra samma arbete flera gånger. 
 
Vad gäller nyckelord som användes för att hitta relevant litteratur började vi med att skriva 
upp de ord vi själva förknippade med ämnet, på både svenska och engelska. Valet av sökord 
baserades på kunskap vi förvärvat tidigare, bland annat under våra år som studenter på 
Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet. Exempel på dessa ord var 
konkurrensfördelar, retailing och e-commerce. Sedan började vi med att söka på bland 
annat dessa i databaserna och se vilka som gav relevant information. På detta vis kunde vi 
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sortera bort en del av nyckelorden och med hjälp av den litteratur som motsvarade våra 
önskningar kunde vi komma på nya nyckelord samt identifiera vad som angivits som 
nyckelord i tidigare forskning och sedan söka vidare på dem. 
 

2.4.2 Dokumentstudier 

Dokument innehåller kunskap som samlats in genom andra medel än observation och 
intervjuer, exempelvis räknas tidningar, offentliga dokument, hemsidor och regleringar som 
dokument (Merriam, 1994). Merriam (1994) skriver att så länge dokumenten innehåller 
information som är relevant för studien och denna information kan erhållas på ett bra sätt är 
dokument fullgoda som informationskällor. Författaren skriver vidare att dokument 
fungerar bra, i synnerhet i kvalitativa studier. Dokument innehåller information som tagits 
fram av andra anledningar än forskning och detta innebär att de inte har påverkats av 
forskare eller den studie forskaren bedriver, “De är en produkt av den kontext de tillkom i 
och har därför en koppling till verkligheten” (Merriam 1994, s. 122). Den typ av dokument 
vi har undersökt är framför allt hemsidor, tidningsartiklar och offentliga dokument - såsom 
undersökningar och statistik från offentliga myndigheter. Naturligtvis granskades samtliga 
dokument med kritiska ögon för att säkerställa att informationen var så objektiv och 
rättvisande som möjligt. 
 

2.4.3 Intervjuer 

David och Sutton (2016) beskriver intervjuandet som ett moment vilket kräver lika delar 
förmåga att ställa relevanta frågor och skicklighet när det kommer till att lyssna på vad 
respondenten svarar. Merriam (1994) skriver att ett vanligt sätt att samla in data i kvalitativa 
studier är genom intervjuer. Intervjuer kan ske på olika vis men mest förekommande är då 
en respondent möter och samtalar med intervjuaren. Intervjuarens uppgift i denna situation 
är att få en särskild slags information från respondenten och ofta handlar informationen om 
respondentens kunskap, åsikter eller tankar angående ett speciellt ämne. Dessa uppgifter kan 
bara fås från respondenten själv, vilket är anledningen till att de intervjuas (Ibid). Intervjuer 
kan delas upp i olika slag efter hur strukturerade respektive ostrukturerade de är vilket kan 
variera från väldigt strukturerade där skillnaden från enkäter inte är särskilt stor till väldigt 
löst strukturerade där intervjun snarare fungerar som ett samtal mellan intervjuare och 
respondent (Merriam, 1994). Enligt Bryman (2011) tenderar kvalitativa intervjuer vara mer 
flexibla vilket gör att intervjufrågorna kan anpassas beroende på vilka svar som respondenten 
ger, det möjliggör för den som intervjuar att ställa uppföljningsfrågor. Vidare menar Bryman 
(2011) att syftet med en kvalitativ intervju är att få djupare svar. 
 
Studien inleddes med en ostrukturerad intervju med en person som arbetar med näringsliv 
och tillväxt på en kommunal avdelning, detta gav oss en bild av situationen för butikerna i 
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Linköping på ett sätt som i så stor utsträckning som möjligt var opåverkad av oss och den 
teori vi samlat in. Resterande intervjuer med butikerna och samverkansbolaget var 
semistrukturerade, vilket enligt Bryman (2011) karakteriseras av att intervjun utgår från en 
förutbestämd intervjuguide med specifika teman, men att respondenten har möjlighet att 
utforma svaren själv. Frågorna ställdes på ungefär samma sätt och i ungefär samma ordning 
varje gång men med fortsatt möjlighet till förändringar när så passade. 
 
Vilken typ av intervju och nivå av struktur som väljs har mycket att göra med vilken typ av 
resultat som önskas. Eftersom vi ville ta reda på respondenternas uppfattningar av sin miljö 
samt vad de själva ansåg att företagare behöver göra för att fortsätta vara konkurrenskraftiga 
passade det inte med allt för strukturerade intervjuer. Vi ville varken begränsa de möjliga 
svaren eller tvingas hålla fast vid förutbestämda formuleringar och ordningsföljd av frågor 
eftersom detta skulle innebära en risk att dessa inte var optimala när intervjusituationen 
kom. Intervjuerna vi genomförde kom således att vara semistrukturerade med undantag för 
den första intervjun som var ostrukturerad. Den tydliga intervjuguiden underlättade 
processen och gjorde att vi enklare kunde hålla oss till sådant som var relevant för studien. 
Samtidigt gav det mindre strukturerade formatet oss möjligheten att låta respondenterna 
besvara frågorna fritt och mer djupgående och dessutom ställa oplanerade men relevanta 
följdfrågor. Samtliga intervjuer genomfördes av oss båda vid fysiska möten, förutom den sista 
som genomfördes via telefon. För att säkerställa att frågorna i intervjuguiden var förståeliga 
och uppfattades på det sätt vi avsåg genomförde vi pilotintervjuer. Dessa hölls först med två 
helt utomstående personer och sedan med en person som hade viss insikt i vårt arbete då 
denne var en del av vår seminariegrupp. 
 

2.5 Urval 

2.5.1 Fallföretag och respondenter 

Enligt Bryman (2018) och Merriam (1994) innebär ett målinriktat urval att de individer som 
väljs ut ska ha en koppling till forskningsfrågorna. Vidare beskriver Alvehus (2013) det 
strategiska urvalet som också har sin utgångspunkt i forskningsfrågorna och menar att det 
vid en intervjustudie är önskvärt med individer som har kunskap om de frågor som 
undersöks. Med anledning av att vi skulle undersöka hur fristående fysiska butiker hanterar 
den ökade konkurrensen från e-handeln och hur de ser på sin framtid blir denna typ av urval 
således användbart för oss. Det blir på så sätt möjligt att bland de fristående butikerna i 
Linköping finna respondenter som har en direkt koppling till våra forskningsfrågor. Samma 
urvalsmetod användes för att hitta respondenter som arbetar med dessa frågor men inte 
själva driver en butik, vilket gjordes för att få en utomstående bild av butikernas situation. 
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Bryman (2018) skriver att det finns olika typer av urvalsnivåer att använda sig av i en 
kvalitativ studie. Det är vanligt att först välja ett område och sedan välja de individer som 
önskas intervjuas. I vårt fall har vi inte genomfört något urval när det gäller vilken person 
som intervjuas med anledning av att butikerna är små och urvalet skedde därför naturligt 
genom att den personen vi skapade kontakt med nästan uteslutande visade sig vara 
butiksägare. Den personen hade mest insyn i företaget och var även den som kunde ställa 
upp på en intervju. Vad gäller de två övriga respondenterna skedde urvalet på ett liknande 
sätt då vi kontaktade personer på bolag och kommunala avdelningar vilka arbetar med 
samverkan och näringsliv. Det går därmed att konstatera att det i vår studie dels har tagits 
beslut kring en urvalsnivå gällande butikerna samt en urvalsnivå gällande övriga 
respondenter: 

- Val av fristående fysisk butik i Linköping 
- Val av kommunal avdelning och samverkansbolag 

 
För att avgöra vilka företag som ingick i urvalsramen utgick vi från en lista på Linköpings 
Innerstas hemsida över dess medlemsbutiker i Linköping i början av 2019. Vi använde oss 
även av egna observationer kring vilka butiker som finns i Linköping, är fristående och verkar 
på marknaden för sällanköpsvaror. 
 
Storleken på urvalet är i regel ett problem i kvalitativa studier, det beror på att det sällan är 
helt klart vilka individer som på förhand behövs för att kunna besvara en studies 
forskningsfrågor vilket leder till att det är svårt att uttala sig kring hur stort urvalet behöver 
vara innan arbetet med empirin tagit fart (Bryman, 2018). Vidare menar David och Sutton 
(2016) att det inte finns “en rätt storlek” utan att många aspekter spelar roll. Vad som dock 
är viktigt att ha i åtanke är att ett litet urval kan vara mer rättvisande än ett stort om mer tid 
och energi har lagts på urvalsram och urvalsteknik i det lilla urvalet (David & Sutton, 2016; 
Lekvall & Wahlbin, 1987). Med detta i åtanke valde vi att se till att urvalet blev så rättvisande 
som möjligt, hellre än så stort som möjligt. Här håller även Alvehus (2013) med men belyser 
också det faktum att det vid intervjuer av en snäv grupp till slut kan komma till det stadiet 
att samma information framkommer av respondenterna - det uppstår en mättnad. Det finns 
således inget perfekt antal intervjuer som ska genomföras utan det skiljer sig utifrån vad 
studien vill uppnå. 
 

2.5.2 Litteratur och data 

Rienecker och Jørgensen (2014) skriver att det främst finns tre metoder vid urval av 
litteratur, varav vi har använt oss av kedjesökning och systematisk sökning. Kedjesökning 
innebär att forskaren utgår från en källa och hittar vidare litteratur genom denna. Fördelen 
är att det blir enklare att hitta många bra källor, även om det också finns en risk i att hitta 
litteratur som skiljer sig mycket från den ursprungliga texten (Ibid). Vi använde oss 
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framförallt av denna metod i uppsatsens uppstartsfas då vi började med att anteckna de 
nyckelord vi själva förknippade med ämnet och använde oss av dessa i sökningen av 
litteratur. Med hjälp av den litteratur vi då fann kunde vi sedan hitta ytterligare texter, 
författare och nya nyckelord som var relevanta för studien. Systematisk sökning innebär att 
sökningen görs inom ett särskilt område och det är även här positivt att ha ett antal nyckelord 
att söka på, även kallat sökord, när litteratursökningen ska påbörjas (Rienecker & Jørgensen, 
2014). 
 

2.6 Studiens kvalitet 

Som tidigare nämnt är den kvalitativa metoden kritiserad för dess brist på generaliserbarhet 
(Bryman, 2011; Alvehus, 2013). Bryman (2011) menar vidare att det viktigaste med resultaten 
i en kvalitativ studie är att de teoretiska slutsatserna håller en god kvalitet. Bryman (2011) 
menar dessutom att det finns begrepp vilka passar den kvalitativa forskningsstrategin bättre 
när det kommer till att bedöma en studies kvalitet. Lincoln och Guba (1985, i Bryman, 2011 
s. 353) föreslår användningen av begreppen tillförlitlighet och äkthet som ett alternativ till 
reliabilitet och validitet. Med hänsyn till detta presenteras dessa begrepp, vilka vi använde 
oss av för att bedöma kvaliteten på vår kvalitativa studie. 
 

2.6.1 Tillförlitlighet och äkthet 

Tillförlitlighet kan delas upp i 4 delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmation. För att en studie ska anses acceptabel av läsaren är det avgörande att det finns 
en trovärdighet i det författaren ämnar förmedla, synnerligen i de fall det redan existerar 
skildringar av den undersökta verkligheten (Bryman, 2011). Vidare finns det relevans i att 
studien utförs enligt föreskrivna regler och att resultatet valideras av den eller de individer 
som varit delaktiga i forskningen. En respondentvalidering skapar möjlighet att bekräfta 
korrektheten i undersökningens resultat och kan genomföras genom att respondenterna får 
gå igenom det forskaren antecknat under en intervju eller observation. Det finns dock viss 
kritik mot denna typ av validering då den kan leda till att respondenterna vill censurera eller 
ta bort vissa delar ur materialet (Bryman, 2011; Alvehus, 2013). Med tanke på att vi ville 
skapa en förståelse för hur butiker i Linköping arbetar för att hantera de förändringar 
digitaliseringen inneburit utgick vi från att det var information respondenterna inte hade 
någon anledning att återkalla då den inte kunde användas för att skada deras rykte eller 
liknande, dessutom anonymiserades företagen vilket ytterligare minskade risken för censur. 
Vi valde därmed att låta våra respondenter gå igenom en sammanfattning av de 
transkriberade intervjuerna för att öka trovärdigheten. Transkriberingarna sammanfattades 
baserat på intervjuguiden vilket både gjorde det enklare för oss att få en uppfattning om 
svaren och gav respondenterna en överblick av intervjun. Vi upplevde dessutom inte att 
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någon respondent önskade ändra i materialet, något vi ser som ett gott tecken på att både vi 
och respondenterna uppfattade varandra på ett riktigt sätt. 
 
Överförbarhet bedömer i vilken utsträckning ett resultat kan överföras till en annan kontext 
(Bryman, 2011). Den kvalitativa forskningen kritiseras ofta för att vara svår att överföra, och 
LeCompte och Goetz (1982, i Bryman, 2011 s. 352) belyser problem med det som inom 
kvantitativ forskning benämns extern validitet. Detta eftersom det ofta är fallstudier som 
används och att urvalet därmed tenderar att bli begränsat vilket försvårar möjligheten att 
generalisera resultaten till andra omgivningar. I vår studie valde vi att undersöka butiker i 
just Linköping men vi ansåg ändå att det är möjligt att generalisera våra svar till andra städer 
och butiker av liknande storlek. Urvalet begränsades dock givetvis då det inte var möjligt för 
oss att undersöka samtliga fristående fysiska butiker i Sverige. Studien baserades även på 
respondenternas upplevelser och sedan vår tolkning av detta vilket kan försvåra 
överförbarheten. Trots detta kunde vi i vårt material se tendenser, mönster och trender som 
kunde användas för att dra slutsatser. De studerade fallföretagen verkar inom olika 
branscher även om samtliga tillhör sällanköpsvaruhandeln och är till storleken lika, vilket vi 
menar möjliggör en ökad överförbarhet. 
 
Med pålitlighet, motsvarigheten till reliabilitet, menar Guba och Lincoln (1994, i Bryman, 
2011 s. 355) att det är viktigt att allt som sker under processens gång ska redogöras tydligt. I 
studiens metodavsnitt motiveras de beslut som tagits och hur processen med exempelvis 
intervjuer gått till. Författarna (Ibid) menar vidare att undersökningen sedan ska granskas 
av exempelvis kollegor för att på så sätt kunna garantera att en korrekt bild av studiens 
förlopp presenterats. Under arbetets gång har det frekvent skett opponering och diskussion 
under flera seminarier med vår handledare samt fyra andra uppsatspar. Detta har inneburit 
ett ständigt kvalitetsarbete i studien vilket har upprätthållit en god kvalitet och det finns 
därmed anledning att påstå att pålitligheten är god. 
 
Slutligen innebär konfirmation att forskaren ska försäkra att studien inte påverkats av 
personliga åsikter eller att teorier avsiktligen vinklats. På grund av att det inom 
samhällsvetenskaplig forskning är svårt att nå objektivitet ska forskaren se till att denne 
agerat i god tro och således inte avsiktligen påverka resultatet (Bryman, 2011). Vi har under 
arbetets gång tänkt på att exkludera egna åsikter och försökt att i möjligaste mån se objektivt 
på såväl teorier som information från våra respondenter. 
 
Äkthet innefattar enligt Guba och Lincoln (1994, i Bryman, 2011 s. 356) fyra kriterier. Dessa 
kriterier rör frågor om huruvida studien hjälper respondenterna att få en bättre förståelse för 
sin miljö, om undersökningen gjort att de som medverkat på något sätt kan använda 
informationen i studien för att förändra sin sociala situation och om det som presenteras på 
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ett rättvist sätt förmedlar respondenternas uppfattningar (Ibid). Redan i början av arbetet 
med studien informerades respondenterna om att de skulle få ta del av studien när den 
färdigställts, något de även uttryckt sitt intresse för. För oss har det också varit viktigt att låta 
respondenterna kontrollera det material som insamlats under intervjuerna och vi har arbetat 
för att på bästa sätt förmedla deras tankar och redogörelser, vilket var anledningen till att vi 
genomförde tidigare nämnda respondentvalideringar. 
 

2.6.2 Transparens 

Justesen och Mik-Meyer (2011) tar upp vikten av transparenskriteriet, vilket uppfylls genom 
att forskaren motiverar sina metodologiska och teoretiska val, detta för att ge läsaren 
möjlighet att bedöma studiens logiska sammanhang. Vidare ska det tydligt framgå hur de 
beskrivna frågeställningarna kommer undersökas och valet av metod för insamling av 
material ska förklaras (Ibid). Alvehus (2013) är av samma åsikt och tillägger att kriteriet om 
transparens är grundläggande för att studiens kvalitet ska kunna bedömas. För att kriteriet 
om transparens skulle uppfyllas i vår studie valde vi att noga beskriva och motivera vår metod 
och beslut vad gäller insamling av data samt varför de aktuella respondenterna valdes ut till 
denna studie. 
 

2.7 Etiskt förhållningssätt 

När studier involverar människor blir den etiska aspekten viktig (David & Sutton, 2016). Vi 
har utgått från Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer gällande forskningsetiska principer. Enligt 
dessa finns det fyra principer som samhällsvetenskapliga studier ska ta hänsyn till 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi är medvetna om att Vetenskapsrådet publicerat en reviderad 
version men rapporten från 2002 rekommenderas i studieanvisningen till kursen 
Examensarbete i företagsekonomi varför den används i denna studie. 
 
För att följa informationskravet ska de som deltar i undersökningen informeras om vad 
syftet med undersökningen är och vilken roll de spelar i den. Deltagarna ska även informeras 
om att de närhelst de vill får avbryta sin medverkan då deltagandet är frivilligt 
(Vetenskapsrådet, 2002). Genom att meddela studiens syfte direkt när vi kontaktade de 
potentiella deltagarna och informera om vad ett eventuellt deltagande skulle innebära kunde 
vi tillgodose detta krav. Även vid intervjuerna informerade vi återigen de medverkande om 
att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta samt att de svar som 
lämnades endast skulle komma att användas i denna studie. 
 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva och opåverkade av andra samtycker till 
att delta i studien, något forskarna ska säkerställa (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 
säkerställdes genom att vi inledningsvis såg till att respondenternas godkännande spelades 
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in. Respondenterna informerades om att de kunde dra tillbaka sin medverkan utan att varken 
behöva uppge någon anledning till ett sådant beslut eller att det skulle innebära några 
konsekvenser. 
 
För att uppfylla konfidentialitetskravet ska alla personuppgifter, och annan information som 
kan göra att personer identifieras, registreras och lagras på ett sätt som gör det omöjligt för 
obehöriga att komma åt dem (Vetenskapsrådet, 2002). Vi valde dels att inte samla in mer 
personlig information än nödvändigt och dels förvara information som kunde kopplas till 
specifika personer på plattformen OneDrive vilket rekommenderades av kursansvarig och 
som av Linköpings Universitet anses vara säker1. När uppsatsen är godkänd och publicerad 
kommer även all insamlad information raderas. Detta krav går även i linje med 
Datainspektionens (u.å.) förordning GDPR som syftar till att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter. 
 
Slutligen innebär nyttjandekravet att den information som samlats in enbart får användas i 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002), vilket uppfylls då den insamlade information 
enbart kommer användas i arbetet med denna studie. Informationen har endast varit 
tillgänglig för oss och delats som mest med vår handledare för uppsatsskrivandet. Som 
tidigare nämnt kommer all information även raderas när uppsatsen blivit godkänd och 
publicerad. 
 

2.8 Analys av empiriskt material 

Kvalitativa undersökningar ger ofta upphov till en stor mängd material vilket gör det 
komplicerat att analysera. Vidare finns det få erkända metoder för att analysera kvalitativ 
data, jämfört med kvantitativ data där utbudet är relativt stort (Bryman, 2011). Bryman 
(2011) anger att en av de mest använda analysstrategierna för kvalitativa data är grounded 
theory som har en iterativ karaktär där insamling och analys av material sker parallellt. 
Eftersom vi ämnade skapa förståelse för de beslut butikerna tar ville vi genom insamling av 
data generera teori och således passade en analysmetod inspirerad av grounded theory oss 
bäst. Inom grounded theory läggs stor vikt på att koda det material som har samlats in vilket 
innebär att det insamlade materialet kategoriseras. Utskrifter av intervjuer och andra 
anteckningar grupperas i syfte att se generella mönster mellan respondenternas svar och få 
ut den information som är av störst vikt för studien (Bryman, 2011). Att koda materialet på 
detta vis kan även kallas för tematisering och syftar till att studera materialet grundligt 
(Alvehus, 2013). 
 

                                                        
1 Lena Högberg, Kursansvarig Examensarbete i företagsekonomi, föreläsning 21 januari 2019. 
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Inledningsvis transkriberades materialet från intervjuerna med butikerna ordagrant, en 
tidskrävande men viktig process som hjälpte oss få en korrekt bild av det empiriska 
materialet. Därefter kodade vi materialet genom att skapa kategorier utifrån områdena i 
referensramen och intervjuguiden. Varje kategori tilldelades en färg, exempelvis markerades 
svar som rörde fysisk butik med grönt och e-handel med blått. Med färgkoderna kunde vi 
markera det väsentliga i alla intervjuer och även utläsa respondenternas åsikter inom 
respektive kategori. En matris gjordes sedan över alla kategorier och tillhörande svar vilket 
användes som hjälpmedel när analysen skrevs. Efter vi kodat materialet från butikerna insåg 
vi även att ett mer objektivt perspektiv skulle ge tyngd till arbetet. Därför valde vi dels att 
använda oss av den ostrukturerade intervjun som vi inledningsvis genomförde med avsikten 
att få en inblick i de fysiska butikernas situation och kodade den på samma sätt som de 
tidigare intervjuerna. Vi genomförde av samma anledning även en sista intervju med ett 
samverkansbolag som även den kodades likt de tidigare intervjuerna. Baserat på detta 
tillvägagångssätt kan vi säga att arbetet med denna studie varit iterativt eftersom 
empiriinsamling och analys inte skedde inom isolerade intervall. 
 
När material kodas och kategoriseras för att matcha de begrepp som framkommit i 
undersökningen finns det en risk att texter tas ur sitt sammanhang, viktiga budskap kan gå 
förlorade och förhastade slutsatser dras (Bryman, 2011). För att undvika detta satte vi oss in 
i materialet ordentligt och läste texterna på varsitt håll innan vi gick igenom dem tillsammans 
för att minska risken att påverkas av den andres uppfattning. Möjligheten att jämföra 
kodningen och det som uppfattats är även en fördel med att vara flera uppsatsförfattare, 
enligt Alvehus (2013). Vi är medvetna om att analysprocessen i denna studie inte fullt ut 
stämmer överens med grounded theory men anser att denna typ av analys med inslag av 
grounded theory var lämpligast. 
 

2.9 Metodkritik 

Vår metod kan kritiseras av den anledning att vi enbart undersökte hur fristående fysiska 
butiker, samverkansbolag och kommun i Linköping ser på sin situation samt sin framtid, det 
kan således finnas svårigheter i att generalisera resultatet. Det bör också observeras att vi har 
tagit respondenter som valt att ställa upp på intervju, således faller de vi inte kontaktat samt 
de som inte svarat utanför det undersökta området. Det kan även uppstå missuppfattningar 
vid intervjuer vilket vi i största mån försökt minimera genom en ordagrann transkribering. 
Vidare har ytterligare metodkritik bemötts löpande i kapitlet och kommer därför inte 
diskuteras vidare. 
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2.10 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vår studie ett hermeneutiskt synsätt med en kvalitativ strategi av 
iterativ karaktär. Detta eftersom vi arbetat parallellt mellan teori och data. Vi valde dock att 
inte addera fler teorier i referensramen efter empiriinsamlingen med anledning av att vi ville 
påvisa differensen mellan empiri och teori. Därför finns det anledning att konstatera att 
studien inte varit iterativ fullt ut, men i stora drag. Vidare har vi valt att genomföra en 
multipel fallstudie därför att vi ville skapa en förståelse för hur de fristående fysiska butikerna 
i Linköping hanterar de utmaningar som e-handeln och digitaliseringen bär med sig. 
Slutligen valde vi att analysera det empiriska materialet med inslag av grounded theory, vi 
kodade materialet till olika kategorier för att på ett enklare sätt kunna se vad de olika 
respondenterna gett för svar och bild av sin situation. 
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3. Referensram 

“Medan e-handel kan erbjuda bekvämlighet, översiktlighet och låga 
priser kan den fysiska handeln erbjuda en helhetsupplevelse.” 
(Bergman, Felländer & Åsbrink, 2017, s.34) 

______________________________________________________________ 
Det grundläggande teoretiska ramverk vi valt att använda oss av är olika typer av 
konkurrensstrategier där vi även inkluderar teorier om försäljningskanaler, 
marknadsföring och prissättning då detta är aspekter butiker måste ta ställning till och ha 
strategier för om de ska kunna vara konkurrenskraftiga. Dessa teorier har en naturlig 
koppling till det ämne vi valt att studera och de undersökningsfrågor studien ämnar 
besvara. Teorierna kompletteras även med tidigare forskning om digitaliseringens 
effekter. Digitaliseringen av handeln har lett till att butiker, såväl fysiska som digitala, 
behöver hantera frågor kring hur de ska vara konkurrenskraftiga och nå sina kunder på 
en marknad som blivit allt mer konkurrensutsatt. Slutligen finns det naturligtvis även 
andra intressanta teoretiska områden som inte inkluderas i denna studie. 
______________________________________________________________ 

 
3.1 Femkraftsmodellen, generiska konkurrensstrategier och att leda eller 

följa marknaden 

I följande avsnitt beskrivs teorier vilka berör generella konkurrensstrategier. Dessa 
används för att undersöka hur fysiska butiker arbetar för att skapa konkurrensfördelar, 
och om detta sker enligt teorin. 
 
Vad är en konkurrensstrategi? Enligt Porter (1980) har alla företag har en sak gemensamt, 
innehavandet av en konkurrensstrategi. Oavsett om de har en tydlig eller underförstådd 
strategi arbetar företag på ett visst sätt för att vara bättre än sina konkurrenter och måste 
därför analysera sin miljö (Ibid). Porter (1980) menar att det viktigaste när en strategi tas 
fram är att den kopplar samman företagets funktioner till ett och samma mål och det är 
fördelaktigt med en explicit och tydlig process för hur strategin ska implementeras och 
förstås av medarbetarna. Vidare beskriver författaren att: 

“... competitive strategy is a combination of the ends (goals) for which 
the firm is striving and the means (polices) by which it is seeking to get 
there” (s. XXIV).  

3.1.1 Femkraftsmodellen – faktorer som kan påverka konkurrens på marknader 

Ett företag måste enligt Porter (1980) utgå från sin miljö och fokusera på branschen där de 
konkurrerar för att formulera sina konkurrensstrategier. Han menar att konkurrensläget 
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inom en viss bransch eller näringsgren beror på fem faktorer tillhörandes en femkraftsmodell 
(Ibid). Om företag har kunskap om dessa faktorer kommer de kunna stå emot konkurrens 
och positionera sig på ett sätt som gör dem mindre sårbara (Porter, 2008). Teorin används i 
denna studie för att analysera marknaden som de fristående fysiska butikerna verkar på. 
Vidare används teorin för att undersöka huruvida och till vilken grad butikerna upplever att 
dessa fem faktorer påverkar marknaden samt hur de bemöter den konkurrens som uppstår 
eller finns på marknaden. 

 
Figur 1 Femkraftsmodellen. (Fritt från Porter, 1980). 

 
Konkurrensen på marknaden påverkar den potentiella lönsamheten - är konkurrensen hög 
begränsas lönsamheten (Porter, 2008). Porter (1980) menar att det är när en aktör ser en 
möjlighet eller känner sig pressad att förändra sin position på marknaden som konkurrens 
uppstår. Konkurrensen tar ofta form genom olika taktiker vilka kan innefatta rivalitet kring 
exempelvis prissättning, kundservice, marknadsföring samt de nya produkter som tas in. I 
de flesta fall påverkas alla aktörer på en marknad när någon genomför förändringar i sin 
verksamhet, vilket tyder på att det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna 
(Ibid). Det ömsesidiga beroendet kan i värsta fall leda till att hela marknaden hamnar i 
obalans och på så sätt tjänar ingen på de förändringar den ökade konkurrensen lett till (Ibid). 
Porter (1980) menar exempelvis att konkurrens med prissättning ofta ger en instabil 
marknad eftersom det är enkelt för aktörer att följa med och sänka sina priser när en 
konkurrent gör det vilket oundvikligen leder till lägre lönsamhet för hela marknaden. Detta 
skulle även kunna vara vad Porter (1980) benämner som marknadssignaler, indikationer på 
att det kommer ske förändringar inom en verksamhet. Signalerna kan användas för att 
förvirra konkurrenter men kan också vara verkliga signaler som ämnar påvisa tänkta 
framtida handlingar (Ibid). Porter (1980) menar att det är av största vikt att ha en viss 
kunskap om sina konkurrenters framtida handlingar, att lära sig känna igen 
marknadssignaler skulle därför kunna underlätta utformningen av sin konkurrensstrategi. 
Vi vill undersöka hur påverkade de fysiska butikerna blir av sina konkurrenters aktioner och 
om det finns en rädsla i att inte göra som andra eller om det finns en styrka i att inte göra det. 
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“New entrants to an industry bring new capacity, the desire to gain 
market share, and often substantial resources” (Porter, 1980, s. 7) 

  
Huruvida nya aktörer har möjlighet att etablera sig på en marknad eller inte beror på de 
existerande barriärerna, vilket till viss del beror på responsen från de befintliga aktörerna 
(Porter, 1980). Är miljön tuff att verka inom är barriärerna höga och risken att nya aktörer 
tar sig in blir liten (Ibid). Bortsett från den kraft de befintliga aktörerna har att begränsa nya 
företag att etablera sig på marknaden finns även andra barriärer som kan stoppa en ny 
potentiell aktör, bland annat skalfördelar, produktdifferentiering och kapitalkrav (Ibid). 
Barriärerna kan innebära att företag som ämnar etablera sig på den aktuella marknaden inte 
lyckas. Det är i denna studie intressant att undersöka hur de fristående butikerna har 
hanterat de förändringar på marknaden som digitaliseringen och den ökade konkurrensen 
medfört. 
 
Konkurrens uppstår i regel mellan företag som erbjuder varor som kan fungera som substitut 
till varandra (Porter, 1980). När utbudet av försäljare ökar, något bland annat 
digitaliseringen lett till, resulterar det inte helt oväntat i att utbudet av produkter blir större. 
En fråga som blir aktuell att ställa till de fristående fysiska butikerna är således huruvida de 
upplever att konkurrenter erbjuder liknande eller samma produkter som dem och hur det 
påverkar deras verksamhet. Porter (1980) menar att det finns anledning att beakta vissa 
substitut mer än andra. Dels substitut som kommer från näringsverksamheter som gör stora 
vinster, vilket ofta beror på att de kan hålla nere kostnaderna, och dels från företag som 
kommer med substitut när trender uppstår och som kan utmana med pris (Ibid). Vidare 
menar Porter (2008) att det är lönsamheten som får lida när hotet från substitut blir allt för 
högt och att hotet blir större när kundens omställningskostnad är låg och denne därmed kan 
konsumera från vilken försäljare som helst (Ibid). Om omställningskostnaden däremot är 
hög, exempelvis på grund av att konsumenten värderar sin relation med en butik, skulle 
risken för substitut bli mindre. I detta arbete tänker vi oss att ett substitut är en produkt med 
liknande egenskaper, olika märken inom en produktkategori skulle därmed kunna 
inkluderas. 

 
Det finns olika sätt på vilka konsumenter kan förhandla med näringsverksamheter (Porter, 
1980). Konsumenter kan spela leverantörer mot varandra och därmed pressa ner priserna 
eller kräva mer service (Ibid). Eftersom studien inte omfattar konsumenter kommer denna 
faktor inte diskuteras vidare. Förhandlingskraften hos leverantörer kan visas genom att de 
hotar med att pressa andra leverantörer att höja sina priser eller minska kvalitet och service 
(Porter, 1980). Leverantörer med mycket makt kan även lägga över kostnader på andra 
aktörer vilket innebär att de kan eliminera vinsterna i nästan en hel industri om deras kunder 
inte kan bemöta prishöjningarna genom att själva öka sina priser. Ju färre leverantörer det 
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finns, desto mer makt har de (Ibid). Det är därför intressant att undersöka om de fristående 
fysiska butikerna anser att deras kunder och/eller leverantörer har stark förhandlingskraft 
eller inte och huruvida det påverkar butikernas verksamhet. 
 

3.1.2 Generiska konkurrensstrategier 

Porters (1980) tre basstrategier, differentiering, kostnadsledarskap och fokus/nisch, kan 
användas var för sig eller gemensamt för att på bästa sätt överträffa sina konkurrenter. Han 
menar att dessa strategier ligger till grund för hur femkraftsmodellen hanteras. I studien 
används teorin för att undersöka vilken konkurrensstrategi fysiska butiker använder sig av 
och om digitaliseringen påverkat användandet av de tre strategierna. Vi är medvetna om att 
Porters syn på konkurrensfördelar är en av många men vi har valt att använda denna då vi 
anser att den är övergripande och enkel att förstå vilket är att föredra eftersom 
intervjufrågorna delvis kommer bestå av frågor kopplade till teorin. Exempelvis ställs frågor 
som “hur arbetar ni för att vara konkurrenskraftiga?”, varför det är av intresse att använda 
en så lättbegriplig teori som möjligt. 
 

 
Figur 2 Generiska konkurrensstrategier. (Fritt från Porter, 1980). 

 
För att konkurrera med kostnadsledarskap krävs att företag kan hålla nere sina kostnader 
och således generera högre vinster än konkurrenterna, samtidigt krävs ofta en relativt hög 
marknadsandel eller någon annan form av fördel på marknaden (Porter, 1980). Ett välkänt 
företag med kostnadsledarskap är flygbolaget Ryanair som kan erbjuda låga priser genom att 
bara flyga till mindre flygplatser och ta ut extra avgifter för exempelvis bagage och platsval. 
Porter (1980) menar dock att det inte går att ignorera kvalitetsaspekter och service trots att 
fokus är att minimera kostnader. En lågkostnadsstrategi förhåller sig effektiv mot alla fem 
konkurrensfaktorer i femkraftsmodellen, exempelvis kommer kundens förhandlingskraft slå 
ut andra konkurrenter först på grund av att företaget med kostnadsledarskap har ett övertag 
när det kommer till möjligheten att sänka sina priser och ändå vara lönsam (Ibid). Vad som 
påvisats, se 3.4 Att konkurrera med pris och prisspridning, är att försäljare på internet ofta 
har lägre kostnader och priser än konkurrenterna i fysiska butiker. Detta skulle naturligtvis 
innebära att fysiska butiker med en kostnadsledarskapsstrategi får svårare att konkurrera på 
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detta sätt vilket även Rosenström (2016) stödjer och menar att e-handlare har lägre 
kostnader eftersom de kan arbeta från enbart ett lager. 
 
Lågkostnadsstrategins motpol kan sägas vara differentieringsstrategin, där högsta prioritet 
är att erbjuda något med unika egenskaper (Porter 1980). Företag kan differentiera sig på 
olika sätt, exempelvis genom tekniska egenskaper, design eller kundservice. Med tanke på att 
priset oftast är något högre och riktar sig till ett specifikt segment blir det dock svårare att 
förvärva större marknadsandelar (Ibid). Företag med en differentieringsstrategi har 
emellertid i regel en god kundlojalitet, det vill säga att kunder köper just dessa produkter för 
att de upplever att de får ut något extra. Således förhåller sig även denna strategi 
konkurrenskraftig mot femkraftsmodellen, men på ett annat sätt än kostnadsledarskap 
(Ibid). Vad gäller differentieringsstrategin är elektronikföretaget Apple ett välkänt exempel. 
Apple erbjuder innovativa och unika produkter och har byggt ett starkt varumärke som gett 
lojala och återkommande kunder. Det går att anta att företag med denna konkurrensstrategi 
kan möta både negativa och positiva konsekvenser av digitaliseringen och e-handelns 
framfart, det är därför intressant att undersöka vilka dessa konsekvenser kan vara för 
fristående fysiska butiker. 
 
Den tredje konkurrensstrategin är fokus/nisch där företag exempelvis fokuserar på en 
specifik kundgrupp eller ett segment på en marknad, målet med strategin är att nischa sig 
och på så sätt ha övertag över de konkurrenter som arbetar mer övergripande (Porter 1980). 
Eftersom de nischar sig inom ett visst område kommer företaget antingen att uppnå 
differentiering då de bättre uppfyller kraven från marknaden eller ett övertag med lågt pris 
för att de specialiserar sig på ett visst område och kan hålla nere kostnaderna (Ibid). Ett 
företag som kan antas använda sig av en kombination av differentiering och nisch är 
modeföretaget Chanel som erbjuder varor inom lyxsegmentet. Ett nischat företag står 
möjligtvis starkast mot ökad konkurrens från e-handeln om de har en fokuserad kundgrupp 
med ett intresse av att återkommande besöka butiken. Där kanske snarare det gemensamma 
intresset och expertisen är vad som tar kunden till butiken och inte ett lågt pris eller en 
differentierad produkt. 
 

3.1.3 Att leda eller följa marknaden  

Nehler och Parment (2012) skriver att det är möjligt att driva ett framgångsrikt företag med 
en stark produkt och varumärke, bra marknadskommunikation eller butiker som är 
placerade strategiskt men att detta sätt att utmärka sig på bara kan vara lönsamt under en 
begränsad tid. I det långa loppet innebär förhållningssättet, som kallas reaktivt, en risk då 
företagen låter marknadens och konsumenternas åsikter och önskningar ta allt för stor plats. 
Ofta utmanas marknadsledare av konkurrenter som vill hitta nya sätt att arbeta på då de 
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insett att innovation som är baserad på kundernas önskningar riskerar att leda till myopia - 
kortsiktighet. 
 
Nehler och Parment (2012) beskriver två olika sätt att hantera konsumenters behov. Att vara 
marknadsdriven går ut på att söka lösningar på kundbehov som redan är identifierade. Det 
andra sättet är att vara marknadsdrivande, alltså att sträva efter att identifiera kundbehov 
som inte redan är registrerade eller iakttagna av varken andra företag eller konsumenterna 
själva. Det första beskrivs som reaktivt medan det andra benämns proaktivt. Författarna 
beskriver dock att inte alla företag kan arbeta på ett proaktivt, marknadsdrivande sätt. För 
att kunna göra detta och upptäcka potentiella kundbehov krävs både medel och kunskap om 
marknaden, marknadsföring och konsumenterna. Vidare menar Kotler, Armstrong och 
Parment (2017) att ett företag även måste se till företagets kärnkompetens när de utformar 
sina konkurrensfördelar. De påpekar risken med att lyssna allt för isolerat på sina kunder 
och menar att det finns mycket att inhämta genom att snarare känna sina kunder, då uppstår 
vidare kunskap som går bortom det kunden bara säger och gör (Ibid). Mer om kundrelationer 
i 3.3 Marknadsföringsstrategier. Utifrån denna teori är det intressant att undersöka hur 
fristående fysiska butiker arbetar, om de följer marknaden eller försöker hitta latenta 
kundbehov och hur anser de att denna typ av beslut påverkar och har påverkat deras 
verksamhet. 
 

3.2 Försäljningskanaler 

I följande avsnitt förklaras begreppen fysisk försäljningskanal samt multikanal eftersom 
beslut om var och hur företag ska sälja sina produkter påverkar deras konkurrenskraft. De 
fysiska butikerna är studiens primära fokus och det är därför intressant att undersöka hur 
butiker kan forma kundupplevelser och influera konsumenter. Multikanalförsäljning är ett 
alternativ som växer och allt oftare nyttjas av fysiska försäljare som kompletterar sin 
verksamhet med exempelvis en e-handel varför även det diskuteras. 
 

3.2.1 Fysisk försäljningskanal 

Jing (2018) skriver att de fysiska försäljarna till följd av beteende som showrooming varit 
tvungna att förändra sin verksamhet till viss del. Bland annat nämner författaren att många 
förflyttat sina butiker, börjat erbjuda gratis parkering och på så sätt försökt sänka 
konsumenternas sökkostnader. Jing (2018) nämner även olika sätt på vilka företag kan 
konkurrera med nya aktörer, nämligen att börja erbjuda exklusiva produkter, ta fram egna 
märken och att starta en webbshop. Detta går i linje med vad som nämns i avsnitt 3.5 
Digitaliseringens effekter i denna studie. Jing (2018) nämner dock att det inte nödvändigtvis 
är så att alla dessa sätt för fysiska butiker att hantera den ökade konkurrensen är effektiva. 
Bland annat kan öppnandet av en e-handel, förutom att öka efterfrågan, även leda till att 
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konkurrensen hårdnar ytterligare vilket innebär att lönsamheten inte alltid går upp efter en 
sådan satsning (Ibid). Det Jing (2018) skriver styrker antagandet om att de fysiska butikerna 
har olika metoder för att hantera de nya, digitala aktörerna vilket ger relevans till studien. 
Med anledning av detta är det intressant att undersöka hur fristående fysiska butiker 
förändrat sin verksamhet till följd av ökad digitalisering. 
 
Det har gjorts flera studier på hur de fysiska butikerna kan utformas och hur det påverkar 
hur butikerna upplevs av både konsumenter och försäljare. Exempelvis kom Bäckström och 
Johansson (2017) fram till att aspekter som atmosfär, service, pris och utformning/design av 
butiken påverkar konsumenterna men att det inte ännu är fastslaget vilken effekt aspekterna 
har på upplevelsen. Nordfält, Grewal, Roggeveen och Hill (2014) testade istället hur olika 
marknadsföringsstrategier påverkar konsumenter som befinner sig i fysiska butiker genom 
en rad experiment. De aspekter som testades i undersökningen var bland annat olika typer 
av skyltning, placering av produkter och sådant som påverkar atmosfären i butiken. “In the 
increasingly complex retail marketplace, only the strongest and most innovative retailers 
survive” (Nordfält et al. 2014, s.128). Författarna menar att kundupplevelsen är en allt 
viktigare aspekt för butikerna, hur de väljer att använda sig av dem kan göra en butik unik 
(Ibid). Nordfält et al. (2014) kom fram till att många typer av marknadsföring fungerar både 
genom att förlänga tiden konsumenterna tillbringar i butiken och genom att öka summan 
pengar de spenderar. Detta stödjs av Baker, Grewal och Levy (1992, i Nordfält et al. 2014) 
som menar att försäljare, genom att skapa en attraktiv miljö, hoppas kunna få kunderna att 
stanna kvar i butiken längre och därmed även spendera mer pengar. Pantano (2016) menar 
dessutom att företag, genom att använda skyltfönster på ett mer innovativt sätt, kan 
attrahera fler kunder till de fysiska butikerna. Även om konsumenter ofta påstår att de vet 
vad de vill köpa redan innan de besöker en butik är det nästan 20% som gör impulsköp vilket 
tyder på att försäljare har en god chans att påverka konsumenten i (Nordfält et al. 2014) eller 
utanför butiken (Pantano, 2016). Nordfält et al. (2014) menar vidare att förmågan att 
engagera sina konsumenter och påverka deras köpbeteende kan avgöra om en försäljare 
kommer vara framgångsrik eller inte. Det är därför viktigt att ha kunskap om de olika 
metoderna och dess effekter för att kunna ta kvalificerade beslut om vad som passar den 
aktuella butiken och dess mål (Nordfält et al. 2014). 
 
Ovanstående insikter är betydelsefulla för denna undersökning och av den anledningen 
kommer de användas för att analysera huruvida de fristående butikerna är medvetna om hur 
de ska arbeta med sin fysiska kanal för att attrahera kunder och maximera lönsamheten.  
 

3.2.2 Multikanalförsäljning  

Sedan nya kanaler växt fram, och bland dem även användandet av multikanaler har 
förutsättningarna förändrats och därmed har behovet av förändring i de traditionella 
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butikerna växt (Bäckström & Johansson, 2017). Multikanalförsäljning innebär att ett företag 
har flera kanaler där kunder kan genomföra sina köp, exempelvis e-handel, kataloger och 
fysisk butik (Berman & Thelen, 2004). Multikanalförsäljning skapar förutsättningar för att 
nå fler kunder vilket i sin tur förbättrar lönsamheten och kan få företaget att ta ytterligare 
marknadsandelar, flera kanaler möjliggör således synergieffekter (Ibid). Berman och Thelen 
(2004) menar att en fördel med multikanalförsäljning även är att det går att välja i vilken 
kanal vilken typ av produkt ska erbjudas, då olika kanaler har olika fördelar och därmed kan 
vara olika lönsamma. För parfymer är det förslagsvis bäst att ha en fysisk butik så att kunden 
kan känna doften, kataloger skapar en visuell känsla medan det på internet i stort sett finns 
obegränsat med funktioner där kunden bland annat kan se lagerstatus i butik (Ibid). Vidare 
belyses det faktum att flera studier som gjorts på området visar att kunder som kan göra sina 
köp i flera kanaler tenderar att spendera mer pengar än de som enbart håller sig till en 
försäljningskanal (Ibid). Trots flera positiva aspekter med multikanalförsäljning finns det 
även fallgropar. Exempelvis kan konsumenter enklare hitta substitut till varor och har 
därmed möjlighet att finna ett lägre pris, kunder tenderar således att svika tidigare 
varumärkesrelationer vilket kan vara negativt för butikerna (Reda, 2003 i Berman & Thelen, 
2004, s. 154). Det är även kostsamt att ha flera kanaler och det krävs utvecklade 
informations- och logistiksystem för att exempelvis personalen i likväl butik som e-handel 
ska kunna ha tillgång till samma databaser (Berman & Thelen, 2004). Att ha en e-handel som 
ett komplement till den fysiska butiken kan vara positivt men kan också bli negativt om de 
båda kanalerna inte överensstämmer, till exempel när det gäller prissättning eller utbud 
(Bäckström & Johansson, 2017). En utveckling av multikanalförsäljning kan sägas vara 
omnikanalförsäljning, där det förutom att ha olika försäljningskanaler fokuseras mer på 
konsumentens helhetsupplevelse, det vill säga att förflyttningen kanalerna emellan ska ske 
på ett sömlöst sätt (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016).  Brynjolfsson, Hu och 
Rahman (2013) menar vidare att detaljhandeln är i ett skifte, där fokus inte längre är att 
enbart leverera varor till kund utan att det i större utsträckning blir allt viktigare att hjälpa 
kunden. För att fortsatt kunna vara konkurrenskraftig kommer det krävas förändringar, 
författarna uttrycker det: 

“As the retailing industry evolves toward a seamless “omnichannel 
retailing” experience, the distinctions between physical and online will 
vanish, turning the world into a showroom without walls.” 
(Brynjolfsson, Hu och Rahman, 2013, s. 24). 

Även Rosenström (2016) menar att det kommer bli svårt att skilja på huruvida framtidens 
köp sker via internet eller i butik. Detta uttrycker även Bergman, Felländer och Åsbrink 
(2017) kommer skapa ett dualt värdeskapande där fokus måste vara på att skapa mervärde 
och att bemöta kunden på dennes villkor, oavsett om det är i butik eller digitalt. Utvecklingen 
av internetbaserad och mobil handel leder till oändliga möjligheter (Brynjolfsson, Hu, & 
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Rahman, 2013) och det arbetas med att ta fram teknologiska lösningar som skulle kunna 
förbättra konsumenternas upplevelser i butik, även om detta inte framhävs av försäljarna 
som det allra viktigaste (Bäckström & Johansson, 2017). Bland annat finns det numer digitala 
kuponger och möjlighet att testa kläder virtuellt genom olika applikationer (Brynjolfsson, Hu 
& Rahman, 2013). Det finns alltså både positiva och negativa aspekter med att sprida sin 
verksamhet till flera kanaler. I denna studie undersöker vi hur fysiska butiker resonerar 
angående att utöka sin verksamhet till flera kanaler, och i de fall de redan har genomfört en 
expandering, vad det fanns för anledningen till det. 
 

3.3 Marknadsföringsstrategier 

Hur ett företag väljer att marknadsföra sig beror till stor del på vilken kundkrets de ämnar 
nå. När strukturerna på marknaden förändras behöver även sättet att nå kunder 
förändras vilket gör det intressant att ta upp teorier om marknadsföring. 
 

3.3.1 Graden av marknadsföring 

Hur ett företag väljer att utforma sin marknadsföringsstrategi beror till stor del på vilka 
kunder som ska attraheras och det är därför viktigt att dela in marknaden i segment för att 
kunna urskilja sin tänkta kundkrets (Kotler, Armstrong & Parment, 2017). Vidare finns det 
olika nivåer av marknadsföring, det vill säga hur kundspecifik den är. Kotler (1999) beskriver 
de olika typerna som massmarknadsföring, riktad marknadsföring och marknadsföring på 
kundnivå. Syftet med massmarknadsföring är att nå alla de kunder som potentiellt kan tycka 
om erbjudandet, i de flesta fall erbjuds standardiserade produkter då det förstås är en 
omöjlighet att tillgodose alla preferenser i en stor kundkrets vilket även är nackdelen med 
denna strategi (Kotler, 1999; Kotler, Armstrong & Parment, 2017). Vidare karakteriseras den 
riktade marknadsföringen snarare av att den fokuserar på ett visst område och vissa 
kundsegment, exempelvis ett lyxigt eller billigt segment (Kotler, 1999). Till sist utmärker sig 
marknadsföring på kundnivå, som namnet antyder, genom att varje kund ses som en individ 
och får speciellt utformade erbjudande därefter (Ibid). 
 

3.3.2 Hur förändras marknadsföringen? 

Kotler (1999) inleder sin bok om marknadsföring med att det är tekniken och globaliseringen 
som formar strukturerna för den ekonomiska omgivning företag verkar inom. “Allt eftersom 
takten på förändringar ökar, kan företag inte längre förlita sig på sina tidigare metoder 
att göra affärer för att behålla sin lönsamhet” (Kotler, 1999, s. 17). Trots att detta skrevs för 
tjugo år sedan är det på samma sätt idag, globaliseringen och tekniken är det som förändrar 
våra marknader och målar om strukturerna för företagets omgivning (Kotler, Armstrong & 
Parment, 2017). Som vi skrivit i avsnitt 1.1 Bakgrund leder dessa utvecklingar till att företag 
måste ta sig an nya strategier och förändra sin verksamhet för att fortsättningsvis vara 
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attraktiva aktörer på marknaden. I takt med att företagen måste modifiera sin verksamhet 
behöver de förstås även fokusera på kunderna, gamla som nya, och på hur de ska kunna 
leverera ett kundvärde som håller på lång sikt (Kotler, Armstrong & Parment, 2017). 
Författarna menar vidare att trots digitaliseringens framfart är det just kundrelationerna 
som står i fokus när det talas om marknadsföring (Ibid). 
 
Kundvärdet tar oss vidare in på det erbjudande som ges till kund, vilket ska tillfredsställa 
dennes behov och skapa en konkurrenskraftig upplevelse (Kotler, Armstrong & Parment, 
2017). Ett erbjudande är en vara eller tjänst, och faktum är att det är just andelen tjänster 
som växer mest. Även ett traditionellt produktfokuserat företag som Scania levererar inte 
bara lastbilar utan även tjänster som kan kopplas till köpet av lastbilen. När andelen varor 
tenderar att minska blir det ännu tydligare att det till stor grad handlar om det värde företaget 
erbjuder sina kunder (Ibid). Kotler, Armstrong och Parment (2017) poängterar även vikten 
av att interagera med kunderna, digitaliseringen har gjort att det idag ofta är möjligt att 
lämna recensioner och andra utvärderingar vilket gör det ännu viktigare för företag att “lära 
känna” sina kunder. Idag genomförs inte bara köp utan det är snarare försök till enklare 
relationer som skapas (Ibid). Allt mer kommunikation mellan företag och kunder sker över 
internet, där de både har tillgång till och utbyter information (Hagberg, Sundström & Egels-
Zandén, 2016). Den direkta kommunikationen kan ske med hjälp av kundlojalitetsprogram 
vilket innebär att företaget samlar in information om kunderna, vilka köp som görs och när 
dessa genomförs, där informationen sedan används i syfte att skapa kundanpassade 
erbjudanden (Coll, 2013; Kotler, Armstrong & Parment, 2017). Detta leder förstås även till 
en balansgång mellan att tillhandahålla ett uppskattat kundvärde och att samtidigt vara 
lönsam, till exempel är det rimligtvis inte alltid möjligt att sänka priserna hur mycket som 
helst enbart för att nå en ökad kundtillfredsställelse (Kotler, Armstrong & Parment, 2017). 
Butikernas uppfattning om erbjudandets betydelse och huruvida deras bild stämmer överens 
med presenterade teorier kommer i denna studie undersökas. Studien undersöker även om, 
och i så fall på vilket sätt, de fysiska butikerna upplever att de behövt förändra sina 
marknadsföringsstrategier samt hur de uppfattar marknadsföringens roll och vikten av att 
bygga kundrelationer. 
 

3.3.3 Marknadsmixen 

Det är utifrån marknadsmixen den taktiska marknadsföringen grundas, vilket sker efter att 
företaget konstruerat sin övergripande marknadsföringsstrategi (Kotler & Armstrong, 2013). 
Företag använder marknadsmixen för att bestämma sig för hur de ska nå sina tänkta mål på 
marknaden, vilket de gör genom att definiera de fyra P:n marknadsmixen består av; produkt, 
pris, plats och påverkan (Ibid). En produkt kan säljas i olika kvantiteter, den kan ha olika 
design och funktioner. Vidare kan en produkt ha olika pris, betalningstid och eventuella 
rabatter. Vilken plats produkten säljs på påverkar hur kunden kan ta del av den, om det finns 
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flera olika kanaler, flera återförsäljare eller enbart en butik. Slutligen är fokus på hur 
företaget ska nå kunden och få den att köpa just deras produkt, det vill säga hur företaget 
påverkar kunden. Detta baseras dels på den personliga försäljning personalen gör men även 
annonsering och olika former av PR (Kotler & Armstrong, 2013). Marknadsmixen vägleder 
således företaget till att skapa så hög efterfrågan och lönsamhet som möjligt (Kotler, 
Armstrong & Parment, 2017). Det är intressant att undersöka hur marknadsmixen påverkats 
av digitaliseringen och vilka delar av den som faktiskt är viktiga för de fristående butikerna. 
 

3.4 Att konkurrera med pris och prisspridning 

Att diskutera prissättning faller sig naturligt i denna studie eftersom det ofta är just 
lönsamheten som antyds vara den fysiska butikens största hot. Vi väljer därför att beskriva 
några teorier med fokus på prissättning, hur priser skiljer sig mellan fysisk och digital butik 
samt om det finns en perfekt marknad. 
 
Brynjolfsson och Smith gjorde år 2000 en undersökning där de analyserade marknaden för 
böcker och CD-skivor och hur den skilde sig åt beroende på om försäljningskanalen var 
digital eller fysisk. Framför allt undersöktes hur priserna skiljer sig åt, vilket de gjorde genom 
att observera sammanlagt 8500 olika priser på ett antal produkter, hos ett fyrtiotal försäljare, 
digitala och fysiska. Den generella uppfattningen om konkurrens på internet är, som citatet 
indikerar: 

“The internet is a nearly perfect market because information is 
instantaneous and buyers can compare the offerings of sellers 
worldwide. The result is fierce price competition, dwindling product 
differentiation, and vanishing brand loyalty” (Brynjolfsson & Smith, 
2000, s.563). 

Kanalen har så unika karakteristika att den är en marknad som i princip är perfekt vilket 
skulle innebära att försäljarens position inte spelar någon roll och att konsumenterna har all 
information de behöver, både om produktutbudet och priset (Brynjolfsson & Smith, 2000). 
En sådan marknad skulle, i sin extremaste form, också innebära att det inte finns någon 
försäljare som gör vinst. Vad Brynjolfsson och Smith (2000) dock kom fram till efter att ha 
genomfört sin undersökning är att internet inte nödvändigtvis är en perfekt marknad. 
Resultaten av undersökningen antydde att det fanns andra faktorer än pris som påverkade 
de digitala marknaderna (Ibid). Priserna skilde sig och var 9-16% lägre, beroende på om 
avgifter som skatt och fraktavgifter var inräknade, online när de digitala butikerna jämfördes 
med de fysiska. Även inom kanalerna fanns det stora prisskillnader, på internet hade böcker 
och skivor priser som varierade i genomsnitt 33% respektive 25% hos olika försäljare (Ibid). 
Trots att vår studie inte behandlar böcker och CD-skivor specifikt och undersökningen 
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(Brynjolfsson & Smith, 2000) genomfördes för många år sedan anser vi att dess resultat är 
intressant och relevant att ta hänsyn till då den berör kategorin sällanköpsvaror. 
 
Bertrand2 utvecklade en modell över priskonkurrens som förutsätter att företag enbart 
konkurrerar med pris och att konsumenter alltid väljer att köpa från försäljare som erbjuder 
lägst pris. Detta skulle i förlängningen leda till att alla aktörer antar samma pris, det vill säga 
marginalkostnaden, vilket ibland kallas ”lagen om ett pris”. I verkligheten ser det dock nästan 
aldrig ut så, menar Brynjolfsson och Smith (2000), istället är det vanligt med spridning i pris 
vilket de menar ofta förklaras genom att någon av Bertrands antaganden inte är uppfyllda. 
Dessa antaganden är homogenitet i produkterna, att det inte finns några sökkostnader och 
att konsumenterna har perfekt information (Ibid). Vidare menar Brynjolfsson och Smith 
(2000) att digitala marknader medför sänkta sökkostnader och att det borde leda till att 
priserna sjunker och blir mer homogena. Vidare växer kommunikationen via 
tredjehandsparter, exempelvis prisjämförelsesidor, och detta möjliggör en allt större 
medvetenhet för konsumenter när det kommer till att jämföra priser på produkter vilket 
reducerar sökkostnaden och hjälper dem att fatta beslut (Jung, Cho & Lee, 2014 i Hagberg, 
Sundström & Egels-Zandén, 2016, s. 4).  
 
Den data Brynjolfsson och Smith (2000) hade samlat in kunde inte styrka att den försäljare 
som erbjöd lägst pris hade störst marknadsandel eller att lägre sökkostnader på internet 
ledde till mindre prisspridningar än hos fysiska butiker. Vad Brynjolfsson och Smith (2000) 
istället förklarar en del av prisspridningen med är sökkostnader och olikhet i information hos 
konsumenterna. De menar vidare att de flesta konsumenterna inte har särskilt mycket 
kontakt med försäljare på internet och att de därför behöver vara försiktiga för att inte riskera 
att råka ut för bedrägeri. Detta skulle kunna förklara varför fysiska försäljare kan ta högre 
priser från sina kunder (Ibid). Digitala försäljare kan dock få konsumenterna villiga att betala 
lite mer om de väcker deras tillit genom att skaffa ett rykte om sig som pålitliga (Brynjolfsson 
& Smith, 2000). 
 
Brynjolfsson och Smith (2000) kom genom sin studie även fram till att internet är en mer 
effektiv marknad än andra när det kommer till dessa produkter och en följd av detta skulle 
rimligen vara att en stor del av försäljningen borde ta plats på just denna marknad vilket 
forskning även funnit stöd för (Ibid). I och med att det förekommer lägre priser på internet 
är det intressant att undersöka huruvida fysiska butiker påverkas av och hanterar detta. 
Vilket pris butiker sätter på sina produkter har oundvikligen stor effekt på lönsamheten och 
är således av stor vikt. Det finns därmed anledning att undersöka huruvida butiker känner 
sig pressade att sänka sina priser på grund av det e-handeln kan erbjuda. 

                                                        
2 Referensen finns angiven i Brynjolfsson och Smith (2000) utan härledning till vidare källa. 
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3.5 Digitaliseringens effekter 

För att beskriva på vilket sätt de fysiska butikerna kan påverkas av digitaliseringen 
presenterar vi avslutningsvis begrepp vilka uppkommit i takt med denna utveckling. 
Vidare diskuteras hur den fysiska handeln kan behöva förändras framöver. 
 

3.5.1 Webbrooming, showrooming och snålskjuts 

Bergman, Felländer och Åsbrink (2017) menar att e-handeln inte bara konkurrerar ut den 
fysiska handeln utan att det finns fördelar att inhämta när den fysiska butiken och e-handeln 
kan samarbeta.  Vidare skriver Jonsson et al. (2017) hur konsumenter som väljer att först 
eftersöka information om en produkt på internet för att sedan köpa den i en fysisk butik 
agerar på ett sätt som benämns webbrooming. Motsatsen, att kunder söker information om 
varor i butik för att sedan köpa det online, kallas showrooming (Ibid). Jing (2018) menar att 
showrooming är negativt även för de digitala butikerna då det gör det lättare att jämföra 
priser vilket leder till ökad konkurrens. Baserat på ovanstående information är det lätt att 
förstå att showrooming är ett potentiellt hot mot de fysiska butikerna, men faktumet att det 
även förekommer webbrooming tyder på att den fysiska butiken och e-handeln kan verka i 
symbios och att risken för en butiksdöd kan ha målats upp till något större än nödvändigt. 
 
Vidare belyser Bergman, Felländer och Åsbrink (2017) i sin rapport om “Handelns betydelse: 
då, nu och i framtiden” den vertikala konkurrensen, alltså mellan tillverkare och handlare, 
som fått en större roll i och med e-handelns utveckling. Tack vare digitaliseringen ökar 
möjligheten för grossister att sälja direkt till kund och således inte gå via en butik. Detta kan 
i sin tur leda till att ett problem med “snålskjuts” uppstår vilket kan liknas med showrooming 
(Ibid). Med snålskjuts menar Bergman, Felländer och Åsbrink (2017) att en handlare eller 
tillverkare drar nytta av en annan handlares prestationer, det vill säga att handlaren som åker 
snålskjuts slipper vissa kostnader som är förknippade med ett köp. Ett exempel gäller “pre-
sale service”, det vill säga att en handlare ger den service en kund behöver före ett köp och 
således står för de kostnader det innebär: butikshyra, kunnig personal och lagerhållning trots 
att kunden i slutändan genomför köpet hos en annan handlare som inte har dessa kostnader 
(Ibid). Fenomenet är problematiskt då det kan leda till att handlaren som erbjuder denna 
service inte längre finner tillräcklig lönsamhet och således slutar med det. Det påverkar inte 
bara handlaren själv, i de fall varan inte säljer lika bra utan möjlighet till uppvisning och 
presentation i butik påverkas även tillverkaren (Bergman, Felländer & Åsbrink, 2017). 
 
Mehra, Kumar och Raju (2018) skriver att prissättning online är något som studerats och det 
har visat sig att priserna i onlinebutiker är betydligt lägre än i fysiska butiker, vilket även 
stödjs av det vi tidigare skrivit om i avsnitt 3.4 Att konkurrera med pris och prisspridning. 
Om samma pris sätts på varan i den fysiska butiken som på internet tjänar konsumenterna 
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inte längre något på showrooming (Mehra, Kumar & Raju, 2018). Butikerna kan också välja 
att sälja produkter som är exklusiva för kedjan, egenproducerade eller inköpta, vilket gör 
showrooming omöjligt då produkten enbart finns i den aktuella butiken (Ibid). Mehra, 
Kumar och Raju (2018) skriver dock att båda dessa metoder för att motverka showrooming 
är krävande och erfordrar mycket resurser. Vidare slår författarna fast att showrooming 
förstärker priskonkurrensen vilket i förlängningen leder till att företag får lägre vinster, 
således är det viktigt att motverka den typen av beteende (Ibid). I studien används denna 
kunskap för att utreda huruvida de fysiska butikerna stött på fenomenet showrooming eller 
snålskjuts och hur de i så fall hanterar det. 

 
3.5.2 Utmaningar för den fysiska handeln 

Den effekt internet har på handeln både skiftar och är oförutsägbar (Brynjolfsson & Smith, 
2000). Vidare har teknologiska framsteg gjort att samhället i stort blivit allt mer digitaliserat 
vilket även påverkar handeln (Bäckström & Johansson, 2017). Företagare behöver idag 
förhålla sig till den nya teknologin men även lära sig hur de ska använda traditionella faktorer 
på nya sätt för att hålla sig konkurrenskraftiga, förbättra konsumenternas upplevelser och 
säkerställa att den blir så tillfredsställande som möjligt (Ibid). Framfarten av smarta 
telefoner har en påverkan på handeln och hur de fysiska butikerna behöver arbeta eftersom 
de gör konsumenterna mer distanserade, upptagna och svårare att kommunicera med vilket 
förändrar förutsättningarna under vilka personal och butiksmiljö kan kommunicera med 
dem (Bäckström & Johansson, 2017). Idag behöver fysiska butiker dessutom ofta hantera 
krav som kan vara motsägelsefulla, exempelvis är det positivt för företaget att kunden hålls 
kvar i butiken men samtidigt måste de förhålla sig till önskan från kunden att 
shoppingupplevelsen ska vara snabb och enkel (Bäckström & Johansson, 2017). 
 
Det är inte bara miljön som förändrats utan idag är konsumenterna kunnigare än tidigare 
och har därmed högre krav, menar Bäckström och Johansson (2017). Detta innebär att 
butikspersonalen behöver bli mer kunnig och dessutom kunna erbjuda något konsumenterna 
inte kan ta del av bara genom att läsa på internet, exempelvis inspiration, kunskap och 
tillgänglighet (Ibid). Något som är vanligt förekommande idag är att bland annat 
sportbutiker, exempelvis Intersport, erbjuder gedigen individanpassad service vid 
försäljning av löparskor. Detta särskiljer den fysiska butiken från e-handeln eftersom den 
senare inte kan erbjuda den typen av service. Att butiker i allt större grad behöver erbjuda en 
helhetsupplevelse togs upp redan under sent 90-tal av författarna Pine och Gilmore (1999), 
de uttryckte detta fenomen som The experience economy. De menade att det som motverkar 
att en vara “bara blir en vara” är att erbjuda den som en upplevelse. De exemplifierar hur en 
kopp kaffe kan kosta allt från 2 cent till 5 dollar beroende på var och i vilken omgivning köpet 
sker. Begreppet används även idag av bland annat Bergman, Felländer och Åsbrink (2017) 
vilka fokuserar på det faktum att den fysiska handeln måste leverera en helhetsupplevelse till 
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sina kunder för att ha möjligheten att fortsätta attrahera dem till att handla i butik. Vikten av 
upplevelser lever kvar men har idag fått en annan innebörd bland annat på grund av 
digitaliseringen. Vi kommer undersöka hur fysiska butiker upplever att kraven på 
butikspersonal har förändrats och huruvida fenomenet The experience economy faktiskt är 
något butikerna tänker på när de utformar sina erbjudanden och butiker. 
 

3.6 Sammanfattning av referensram och analysmodell 

I detta avsnitt redogör vi för hur våra teorier är tänkta att kopplas samman och 
gemensamt användas för att analysera vår empiri så att vi slutligen kan besvara våra 
forskningsfrågor. 
 
I studien undersöks hur fristående fysiska butiker ur ett strategiskt perspektiv hanterar 
digitaliseringen och den ökade konkurrens denna inneburit, samt hur framtiden för dem ser 
ut. För att sammanfatta vår referensram presenterar vi en analysmodell vilken ämnar 
förklara hur vi ska analysera teori med vår empiri för att uppfylla studiens syfte. 
Utgångspunkten är att presentera teorier om olika strategier för att sedan ställa dessa mot 
empirin. På så sätt kommer vi kunna analysera hur dessa teorier används i praktiken samt 
hur de påverkas av digitaliseringen. Detta mynnar ut i de effekter digitaliseringen haft på den 
fysiska handeln samt hur den fysiska handelns framtid ser ut, en framtid som i någon mån 
påverkats av digitaliseringen. Referensramen är uppdelad i fem avsnitt och disponeras som 
analysmodellen illustrerar. Inledningsvis beskrivs strategier om konkurrens, vilka följs upp 
med strategier för marknadsföring, prissättning och försäljningskanaler. Avslutningsvis 
presenteras ett avsnitt med tidigare forskning om hur digitaliseringen påverkar den fysiska 
handeln. 

 
Figur 3 Rapportens analysmodell. 

De konkurrensstrategier som beskrivs inledningsvis tar upp hur konkurrens på marknaden 
påverkas av olika faktorer, på vilket sätt en verksamhet kan profilera sig på ett 
konkurrenskraftigt sätt samt hur en verksamhet kan välja att vara marknadsdrivna eller 
marknadsdrivande. Teorierna används för att skapa en grundläggande förståelse för hur 
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verksamheter kan utforma olika konkurrensstrategier. Vi använder sedan dessa teorier för 
att analysera på vilket sätt de används av fysiska butiker i en allt mer digitaliserad miljö. I 
avsnittet försäljningskanaler återfinns en diskussion om de två försäljningskanalerna, den 
fysiska- och multikanalen. Kanalernas fördelar och nackdelar, med avseende på hur de 
presterar i ett digitaliserat samhälle, avhandlas och risker samt möjligheter presenteras. För 
att kunna jämföra hur väl fysiska butikers åsikter om försäljningskanaler stämmer överens 
med forskarvärldens tas dessa teorier tas upp. 
 
Vidare berörs teorier om marknadsföringsstrategier, nämligen i vilken omfattning företag 
kan marknadsföra sig, hur marknadsföringen förändras när ett företags omgivning 
modifieras samt hur marknadsmixen kan användas för att positionera en produkt eller 
verksamhet på marknaden. Teorierna används sedermera för att analysera vilka strategier 
fysiska butiker har gällande marknadsföring idag. I avsnittet om prissättning diskuteras hur 
tidigare forskning konstaterat att priser skiljer sig mellan fysiska butiker och e-handeln vilket 
är aktuellt i denna studie eftersom det är en effekt av digitaliseringen. Det diskuteras även 
att konsumenter använder sig av prisjämförelsesidor för att hitta lägst pris och att tillit är en 
aspekt som kan påverka e-handeln. Eftersom prissättning skiljer sig mellan olika 
försäljningskanaler är det i studien intressant att undersöka hur fysiska butiker hanterar 
utmaningen som detta medför. Slutligen inkluderas digitaliseringens effekter för att se hur 
de fysiska butikerna uppfattar att de påverkas av digitaliseringen och vad tidigare forskning 
kommit fram till. 
 
Med ovanstående teorier ämnar vi besvara vårt syfte, hur fristående fysiska butiker hanterar 
den ökade konkurrensen från e-handeln i och med digitaliseringen och hur de ser på sin 
framtid. Det möjliggör även besvarande av våra forskningsfrågor. Vi har valt teorier med 
utgångspunkt i hur verksamheter bedrivs och hur de påverkas av digitaliseringen vilket gjorts 
med anledning av den aktuella debatten som uppkommit sedan flera tusen butiker lagts ner 
de senaste åren. Teorierna ger oss en bild av hur fysiska butiker kan formulera 
konkurrensstrategier och på vilket sätt de kan påverkas av digitaliseringen, med 
utgångspunkt i detta analyseras slutligen vår empiri. 
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras studiens empiri vilken består av intervjuer med sju 
respondenter med koppling till Linköpings näringsliv. Fyra av respondenterna är 
butiksägare medan en är butikschef. Vi har även intervjuat två personer som inte har en 
butik men arbetar med näringslivet vilket gett en inblick i de fysiska butikernas situation 
och den konkurrensutsatta marknaden de verkar på. Kapitlet inleds med en beskrivning av 
varje fallföretag samt respondenterna. Därefter presenteras empirin i samma 
ordningsföljd som referensramen för att läsaren lättare ska kunna se hur teorierna och 
empirin är tänkta att analyseras. Vidare presenteras empirin utifrån de områden som 
berörts, och inte varje fallföretag var för sig. I slutet av några avsnitt ges en grafisk 
sammanfattning för att göra informationen mer lättöverskådlig. 

 

4.1 Presentation av fallföretag och respondenter 3 

Fallföretag A1 är en inredningsbutik med ett personligt plockat sortiment. Butiken 
grundades av butiksägaren, R1, för åtta år sedan. I dagsläget är två personer anställda och 
arbetar i butiken. A1 har både en fysisk butik och en e-handel, den senare startades för 
ungefär ett halvår sedan. 
 
Fallföretag A2 är en kläd- och skoaffär nischad mot street och sneakers. Butiken grundades 
av butiksägaren, R2, för 20 år sedan och har idag fyra personer anställda. A2 är framförallt 
en analog handelsplats med störst fokus på den fysiska butiken, men de driver även en e-
handel sedan några år tillbaka. 
 
Fallföretag A3 är en klädbutik med fokus på skandinaviskt stilrent mode. Butiken grundades 
för sju år sedan. R3 är idag butikschef sedan tre månader tillbaka men har jobbat extra i 
butiken sedan den öppnade. Det finns tre anställda i butiken. A3 är i dagsläget enbart en 
fysisk butik men en e-handel är planerad. 
 
Fallföretag A4 är en aktör som säljer etablerade varumärken med hög igenkänningsfaktor 
för både dam och herr. De har ett urval på ungefär tio varumärken där kvalitet och 
långsiktighet står i fokus. Familjeföretaget grundades för 21 år sedan och drivs sedan en 
period tillbaka av R4 och har idag fyra anställda. A4 drivs framförallt som en fysisk butik 
men R4 startade för cirka ett och ett halvt år sedan en e-handel. 
 
Fallföretag A5 är en inredningsbutik som grundades på internet för fem år sedan av 
butiksägaren, R5. Senare samma år startade denne även en fysisk butik. A5 fick tidigt ett 

                                                        
3 All data som hänvisas till i kapitel 4 är från 2019. 
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stort följe på sociala medier och är idag förutom återförsäljare även leverantör och designer 
av sitt eget varumärke. A5 har i dagsläget tre anställda men har haft upp till tio anställda. 
 
B1 och B2 är verksamheter vilka arbetar med frågor rörande näringslivet i Linköping. B1 är 
en kommunal avdelning som arbetar med näringsliv och tillväxt. Respondent R6 har arbetat 
på B1 i knappt sju år. B2 är ett samverkansbolag som bland annat arbetar gemensamt med 
butiker och R7 har haft sin position på företaget i knappt ett år. R6 och R7 tar mindre plats 
än resterande respondenter med anledning av att deras bild, i egenskap av personer som inte 
arbetar i eller med en specifik butik, inte är det primära fokuset i denna studie utan snarare 
används för att få en inblick i hur situationen ser ut ur ett mer objektivt perspektiv. 

 
Tabell 1 Sammanställning av respondenter. 

 
 

4.2 Femkraftsmodellen och generiska konkurrensstrategier 

Följande avsnitt kommer analyseras med utgångspunkt i femkraftsmodellen och de 
generiska konkurrensstrategierna men eftersom empirin inte är utformad exakt efter 
teorierna har vi här valt att presentera materialet under andra, mer passande, rubriker. 
 

4.2.1 Situationen på marknaden  

R1 beskriver att eftersom de flesta inte behöver fler inredningsprodukter är det snarare en 
upplevelse att genomföra ett sådant köp. Detta menar R1 innebär att de inte bara konkurrerar 
med andra inredningsbutiker utan även om folks plånböcker. Även R7 menar att: 

“Tidigare /..../ har [det] varit handel mot handel men nu konkurrerar vi 
ju faktiskt i mycket större utsträckning med vad människor gör med sina 
pengar och vi ser andra typer av marknader som faktiskt konkurrerar 
om handelns pengar” (R7, 2019). 
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R7 berättar vidare att människor idag lägger en större del av sina pengar på mat, nöje och 
tjänster vilket gör att konsumenten själv är ett stort hot mot de fysiska butikerna. Förr var 
det externhandeln som klassades som det främsta hotet, men idag är även e-handeln en stor 
konkurrent. R2 anser inte att konkurrenssituationen i Linköping är särskilt hård utan 
framhåller att det finns plats för, och skulle vara positivt med, fler verksamheter. Samtidigt 
menar R2 att de lokala företagen även drabbas av utomstående konkurrens, 

“Du kan ju få tag på i princip vad som helst hela tiden. /.../ Har vi slut 
på någonting är det ingen som väntar [på] att vi ska få [in] det om de 
kan knappa hem det” (R2, 2019). 

Respondenten tror dock att konkurrensen skulle vara betydligt hårdare om de inte hade en 
så tydlig nisch eller stark butiksidentitet och menar vidare att det är svårt att undvika att vara 
lättersättlig när verksamheten inte primärt gör egna varor “det [går] nästan inte att vara 
oersättlig som bara leverantör, men man kan ju försöka ha någon slags mervärde” (R2, 
2019).  
 
R3 beskriver att de är utsatta för stor konkurrens och tror inte att den fysiska handeln 
kommer vara lika stor som idag i många år till. R3 menar dock att denna konkurrens finns 
på nätet eftersom det inte existerar särskilt många andra aktörer med samma utbud lokalt. 
Vidare menar R3 att de blir påverkade negativt om konkurrenter har väldigt starka 
erbjudanden och de kan även tvingas att starta sina reor tidigare än planerat, “det är klart 
att säljer de sakerna superbilligt så måste vi också göra det” (R3, 2019). R4 påpekar att det 
försvinner aktörer hela tiden vilket minskar konkurrensen men att den på ett nationellt och 
internationellt plan är stenhård på grund av e-handeln, 

“Även om det inte är så stor konkurrens lokalt så är det ju brutal 
konkurrens i och med att det är så flexibelt att handla idag” (R4, 2019). 

R5 har aldrig sett konkurrens som ett stort problem utan menar att de använder den för att 
utvecklas och bli bättre, de har dock märkt att många tar efter deras sortiment och sätt att 
kommunicera på sociala medier. R5 menar vidare att när andra erbjuder samma produkter 
hårdnar konkurrensen och då kan försäljningen av dessa produkter eller varumärken avta. 
Att de är den enda återförsäljaren i Sverige av ett särskilt varumärke samt att de har ett eget 
varumärke håller dem däremot unika, “om alla har exakt samma grejer /.../ så är det ju 
servicedelen som gör att man blir speciell /.../. Det är där man måste vara starkast” (R5, 
2019). Eftersom butiken har en egen e-handel är konkurrensen på nätet inte extrem, 
respondenten menar att deras e-handel snarare är en anledning till att den fysiska butiken 
kan överleva. 
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Enligt R1 finns ett stort intresse för inredning vilket underlättar etableringen av företag som 
A1. Respondenten säger att det inte är lika svårt att hitta lokaler idag som när A1 startade, 
eftersom det idag finns fler tomma lokaler. Höga hyror försvårar dock etableringen och gör 
det svårt att få ihop den ekonomiska ekvationen och att som privatägd butik lägga sig på ett 
A-läge, menar R1. Vad gäller möjligheten att etablera sig menar R2 att många underskattar 
en stad som Linköping och att det inte behöver vara svårt så länge det finns ett intresse och 
engagemang. R2 tror dock att det idag skulle vara svårare att ta in många av produkterna de 
säljer. Leverantörer är ofta avvaktande och vill kunna lita på att en butik går bra innan de 
beslutar sig för att leverera till dem eftersom många aktörer går i konkurs, något R2 beskriver 
har lett till ett moment 22 för nya, små och privatägda butiker. Även R4 tror det är svårt att 
etablera sig idag på grund av att leverantörer blivit mer restriktiva, 

“Som grossist eller leverantör åker [man] ju på smällar hela tiden med 
konkurser och förlorar mycket pengar och då blir man nog väldigt 
återhållsam tror jag” (R4, 2019). 

R5 startade sin verksamhet på internet och där var svårigheten med att etablera sig att 
konkurrera med alla andra webbutiker, för den fysiska butiken har läget på lokalen istället 
varit av stor betydelse. Vidare menar R3 att det är nödvändigt att vara aktiv på sociala medier 
för att etablera sin butik. R6 berättar att det finns en utvecklingsplan för hur stadskärnan ska 
kopplas ihop med Linköpings innerstad och att det är viktigt att det både finns bostäder och 
arbetsplatser i stadskärnan eftersom det gynnar näringslivet. R7 säger att det idag finns ett 
antal lediga lokaler i Linköping men att det inte finns brist på hyresgäster, det är snarare 
fastighetsägarna som blivit mer selektiva med vilka verksamheter de släpper in i lokalerna 
eftersom språkbyggnad, klustring och goda grannar är av stor vikt och påverkar handeln. Att 
det handlar om strategiska beslut är något R6 instämmer i, “en lokal kan få stå tom för att 
det ska vara rätt etablering där” (R6, 2019). R6 säger också att det är positivt att många av 
fastighetsägarna är lokala då det leder till genomtänkta beslut om vilka som får etablera sig. 
Detta möjliggör att verksamheter placeras så att de gynnas av varandra och helheten blir 
naturlig.  
 

4.2.2 Butikernas konkurrensfördelar  

För att vara konkurrenskraftiga har R1 valt att ha leveranser i flera omgångar så att det hela 
tiden händer något i butiken. R1 menar även att det är en stor konkurrensfördel att de känner 
mycket för varorna de säljer eftersom de valt ut dem själva och att det möjliggör täta möten 
och en nära kontakt med kunderna. R2 har ingen planerad strategi för hur de ska vara 
konkurrenskraftiga, istället fokuserar de på att göra sådant de själva gillar. R2 tror att det är 
den trivsamma miljön och stämningen i butiken som gör stor skillnad eftersom produkterna 
de säljer också går att köpa på andra ställen. Respondenten menar att det inte är särskilt svårt 
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att sticka ut, “det är kanske inte det att vi är så jäkla annorlunda utan det är att alla andra 
är likadana” (R2, 2019). 
 
R3, R4 och R5 nämner att servicen de erbjuder i butiken är en stor konkurrensfördel. R3 
berättar att de vill att varje kund som lämnar butiken ska känna att de fick bra hjälp, vilket 
inte erbjuds hos de stora kedjorna som är de största konkurrenterna lokalt. Vidare menar R5 
att det är servicen som gör dem speciella. På A4 ligger e-handeln bakom en stor del av deras 
ökade försäljning vilket gör kanalen till en viktig konkurrensfördel. Att marknadsföra sig som 
en digital butik och visa att de kan erbjuda samma service i form av betallösningar, 
leveransmöjligheter och frakter som de “bästa” är viktigt för R4. I den fysiska butiken 
framhåller R4 bemötande och att skapa mervärde för kunderna som den viktigaste 
konkurrenskraften vilket bland annat görs genom att ha VIP-kvällar. R5 berättar att de håller 
sig föränderliga genom att ta in andra saker än de ursprungligen tänkt och på så sätt bredda 
sitt utbud. Tanken är att erbjuda sådant som är modernt och de är därför noga med att följa 
trender. Att ständigt utvecklas och förändras är viktigt för R5 och menar att det inte går att 
köpa sig till det driv de har vilket gör dem konkurrenskraftiga. Vidare menar R1, R2, R3 och 
R4 att utbudet också är en stor konkurrensfördel. R1 säger att de ofta kan ta hem andra färger 
om en kund efterfrågar det. R2 förklarar att det gäller att försöka skapa varor ingen annan 
har, varför de ibland producerat egna t-shirtar. R3 menar att de inte har produkter som finns 
överallt. R7 säger att det i stadskärnan är vanligt att verksamheter byggs på den kunskap 
personalen har om sina produkter och att det finns ett stort fokus på att förmedla kunskapen 
till kunderna och samtidigt ge god service. 
 

Tabell 2 Egenutvecklad tabell över butikernas konkurrensfördelar. 

 
 

4.3 Att leda eller följa marknaden 

Enligt R1 och R5 tas beslut om utbud främst baserat på magkänsla och utan någon egentlig 
plan. Konsumenters efterfrågan kan väcka idéer men framför allt är R1 intresserad av att ta 
in saker som tidigare inte funnits tillgängliga. Även R5 vill vara först på marknaden med 
produkter, “Vi har det som alla vet vad det är och sen har vi det som folk måste ha men 
ingen vet vad det är” (R5, 2019) men menar också att det kan bli dyrt. R5 berättar att de ofta 
använder sig av Instagram, genom att se vad folk har hemma inspireras de till att ta in 
produkter. Hos A2 är det viktigt att personalen har ett intresse för och tror på produkterna, 
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då kan de enklare sälja dem. R2 beskriver också att de ofta låter bli att ta in produkter andra 
redan säljer och att de kan vara beredda att sluta med en vara när andra börjar sälja den, 
eftersom de då hellre tar in andra produkter. Dessutom vill de fylla en lucka och erbjuda 
sådant som inte finns överallt och vara först med produkter, något de menar inte är jättesvårt 
i en stad där varken R2 eller någon annan är stora trendsättare, 

“Det är ganska sällan man helt plötsligt får reda på att någonting 
jättecoolt existerar genom att se det i någon annan butik i stan, det är 
sällsynt” (R2, 2019). 

På A3 finns en annan syn på utbudet, där handlar det om att se vad konkurrenterna gör och 
köpa in sådant som är populärt, “vi är nog lite fega för det kostar så mycket att köpa in 
plagg och sen inte få det sålt” (R3, 2019). Enligt R4 är det viktigast att ha ett attraktivt utbud 
och de försöker därför se vilka trender som finns och vad konsumenter efterfrågar. Detta görs 
också eftersom R4 inte producerar några egna produkter utan tar in varor från befintliga 
varumärken. R4 säger vidare att de inte är först med produkter utan att de snarare ser till 
vad de största aktörerna, både digitala och fysiska, har. R4 försöker dock visa upp ett brett 
sortiment från sina varumärken, till skillnad från andra mixbutiker som tar in betydligt fler 
varumärken men få produkter från varje märke. 
 

4.4 Försäljningskanaler 

Samtliga fallföretag har en fysisk butik och alla utom A3 har en e-handel. A1 började som 
fysisk butik och grundade sin e-handel på kundernas förfrågan även om potentialen att sälja 
mer också lockade. E-handeln fungerar som en service och möjliggör att kunder som inte bor 
i Linköping kan handla på A1. Den fysiska butiken är grundintresset för de flesta 
respondenterna och R1 beskriver att de vill “...kunna presentera mixen, upplevelsen och 
känslan man får som man inte kan få på nätet” (R1, 2019). Även A4 grundades som fysisk 
butik och R4 startade senare en e-handel vilken fungerar som en marknadsföringskanal och 
skapar synergieffekter med den fysiska butiken. Både R2 och R4 vittnar om kunder som 
kommit in i butiken efter att ha sett produkter på hemsidan som de vill prova i butik, vilket 
tyder på de positiva synergieffekterna mellan e-handel och fysisk butik. R4 menar vidare att 
e-handeln också möjliggör försäljning i hela Sverige. R2 betonar att verksamheten främst är 
en analog handelsplats men att de startade e-handeln som en outlet där de kunde 
tillgängliggöra plagg som plockades ner från butiken och låg på lager. Senare etablerades en 
mer fullskalig webbshop som bättre speglar butiken, även om R2 belyser att den fysiska 
butiken alltid prioriterats och att de främst vill ha infrastrukturen av en webbshop om de 
skulle behöva den. Dessutom menar R2 att de genom e-handeln kan ta del av försäljningen 
av produkter som inte säljer lika bra i Linköping, och menar att även om A2 skulle vara den 
sista webbshoppen folk söker sig till borde de som letar efter en viss produkt hitta dit förr 
eller senare. Respondenten menar också att en e-handel är ett bra skyltfönster och ett sätt att 
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göra reklam. R5 startade på webben och etablerade sin butik ett halvår senare, enligt R5 har 
framgången på Instagram haft stor betydelse för det de gör idag. 

 
4.4.1 Fördelar och utmaningar med vald försäljningskanal 

Samtliga respondenter är eniga om att möjligheten att hjälpa och få kontakt med kunden är 
en fördel med den fysiska butiken. R1, som verkar inom inredningsbranschen, kan i den 
fysiska butiken tillsammans med kunden sätta ihop ett inredningsförslag vilket inte är lika 
enkelt på internet. R2 menar även att den fysiska butiken tydliggör vad folk är intresserade 
av. R4 nämner att en fördel är att de kan styla och visa upp varor i ett gemytligt format. Det 
är lättare att i den fysiska butiken prata för produkterna vilket gör det enklare att påverka 
kunderna, guida dem till att fatta rätt beslut och inspirera på ett annat sätt än vad som är 
möjligt genom e-handeln, “... ett fysiskt möte blir ju alltid någonting annat än att sitta 
bakom datorn och läsa sig fram” (R4, 2019). R4 menar att det är en trygghet för 
konsumenten att butiken finns representerad även på en fysisk plats då de är tillgängliga på 
ett annat sätt än en helt digital butik. Vidare menar R5 att merförsäljning är enklare i den 
fysiska butiken. 
 
E-handeln skapar förutsättningar att växa och nå en stor kundgrupp, även utanför Sverige, 
“Linköping är ju inte världens största stad men internet är ju det” (R2, 2019). Vidare menar 
R2 att en fördel med e-handeln är att det är möjligt att spara in på kostnader genom att skicka 
varorna direkt från ett lager till kunderna. R5 berättar att e-handeln räddar dem från 
dipparna som finns under året i den fysiska butiken, med e-handeln finns en möjlighet att nå 
ut till hela världen, där går det att använda sig av kampanjer och på så sätt synas på ett helt 
annat sätt. Både R4 och R5 menar att det är viktigt att ha båda kanalerna då de kompletterar 
varandra. R4 säger att det betytt mycket för dem att kunna visa upp sortimentet online, inte 
minst marknadsföringsmässigt. Vidare påpekar R4 vikten av att i framtiden ha ytterligare en 
försäljningskanal och respondenten menar att e-handeln har hjälpt deras verksamhet, 

“Vi går ju mot strömmen i branschen litegrann just nu och ökade 
nästan 10% 2018 /.../ så vi gör ju ett av våra bästa år bokslutsmässigt 
2018” (R4, 2019). 

Angående utmaningarna med att driva en fysisk butik säger R2 att konkurrensen från 
webbshoppar är stor men det är även ett problem att många butiker och verksamheter lägger 
ner eftersom A2 behöver hjälp med att dra folk till stan. R3, R4 och R5 uppger att den fysiska 
butikens hyra är en stor kostnad som påverkar verksamheten. R4 påtalar även dilemmat med 
långa hyresavtal och att fysiska butiker sitter fast i händerna på sina fastighetsägare vilket 
gör öppettider och obekväma arbetstider till ett problem de inte själva styr över. 
Stadskärnans uppbyggnad, parkeringsplatser och kundströmmar uppges av R1, R2, R4 och 
R5 också vara utmaningar för den fysiska butiken. R1 menar att det finns en risk att kunder 
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väljer att inte besöka butiken på grund av parkeringsbrist i närheten. R2 påpekar också att 
det blir svårt för dem att sälja vissa produkter om deras digitala konkurrenter haft stora 
kampanjer på dem tidigare och menar att det alltid är någon kampanj, rea eller erbjudande 
på nätet, vilket kan bero på att det är det webbshopparna kan konkurrera med. Det är också 
ofta sådant som gör att R2 märker av showrooming-beteendet. Även om de själva försöker 
undvika att följa de erbjudanden som finns på internet kan de inte vara allt för 
bakåtsträvande inför förändringarna i handelsmönster och köpbeteenden. 
 
R4 menar också att det är mer svårarbetat, mindre flexibelt och skalbart i fysiska butiker 
vilket gör att förändringar tar tid. Det är också svårare att annonsera en fysisk butik som är 
låst till en plats än att marknadsföra en e-handel med produkter som kan skickas ut till kund 
direkt. R3 menar att den nya människan är lat och bekväm vilket leder till att konsumenterna 
handlar mer på internet. Enligt R7 skiljer sig utmaningarna mellan butiker, i media är det 
ofta parkeringsmöjligheter och förändrade flöden i stadskärnan som framhävs men det är 
även en utmaning att e-handeln tar en allt större marknadsandel. Hur påverkade butiker blir 
av e-handeln beror enligt R7 på vilken typ av varor som säljs, vissa näringsgrenar har e-
handeln svårare att komma åt, exempelvis varor som kräver en viss service, “de som växer 
kan man säga är de som har hittat en nisch, som inte är lika påverkbara av e-handeln” (R7, 
2019). Vidare menar respondenten att dagens butikskoncept bygger mer på upplevelser och 
känslor och att butikerna påverkas av samhällsekonomiska förändringar som 
amorteringskrav på bostadslån eftersom dessa påverkar hushållens möjlighet till 
konsumtion. Även frågan om miljö och hållbarhet påverkar de fysiska butikerna när 
konsumenterna blir mer och mer medvetna om sin konsumtion, enligt respondenten. 
 
Angående utmaningarna med att bedriva e-handel är en av dem enligt R1 priskriget,  

“Man bantar priser och har så mycket rabatter så det känns ganska 
ointressant att finnas där egentligen. /…/ det är väl det som är 
utmaningen. Att som liten verksamhet kunna slåss med priser.” (R1, 
2019). 

Och enligt R2 konkurrensen,  

“...om det är svårt att konkurrera med e-handel som fysisk butik så är 
det ännu svårare att konkurrera med e-handel som e-handel” (R2, 
2019). 

Samtidigt innebär en e-handel mycket kostnader och R2 menar att det är svårare att få bra 
avtal på frakt och betalsystem som liten handlare och det är även dyrt att köpa synlighet. R4 
hänvisar till Klarna- och logistikkostnader, och menar att det krävs en helt annan 
volymförsäljning i en webbshop jämfört med i en fysisk butik. Baserat på detta menar R4 att 
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det är mer fördelaktigt att sälja produkterna i den fysiska butiken med tanke på 
marginalerna, 

“Alla vill ju tjäna pengar längs med vägen /.../ så på det sättet vill jag 
ju kanske sälja mer i butik samtidigt som jag tror att det är viktigt att 
ha en annan försäljningskanal också för framtiden” (R4, 2019). 

Vidare menar R2 att butiksmiljön är svårare att bygga på internet, det är mycket enklare att 
skapa en mötesplats för personer med liknande intressen i en fysisk butik. R5 beskriver att 
det är svårare att kommunicera att de har bra service på internet eftersom kunden måste 
genomföra ett köp för att få reda på att leveransen är snabb exempelvis. För att minska 
barriären för konsumenterna att genomföra det första köpet har R5 börjat ta in billigare saker 
som är enklare att sälja.  
 

Tabell 3 Egenutvecklad tabell över fördelar och utmaningar med vald försäljningskanal. 

 
 

4.4.2 Utformning av butik 

Samtliga respondenter berättar att de arbetar frekvent med skyltning och utformning av 
butiken men att de i regel går på känsla och inte efter någon specifik strategi. R1 berättar om 
två podier de försöker förändra en gång i veckan för att kunden ska få en känsla av att uppleva 
någonting. Även R3 och R4 berättar att de utnyttjar sina skyltfönster och förändrar dem 
regelbundet, R3 har sina bästsäljare på en och samma plats så att kunden enkelt ska hitta 
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dem, “...människan är en vanemänniska, är [varan] inte där den brukar vara så går de” 
(R3, 2019). R4 arbetar även aktivt med dockor och färgkombinationer och belyser vikten av 
att visuellt förmedla att produkterna tillhör en högre prisklass. Både R2 och R5 berättar att 
de arbetar med utformningen av butiken men att de är dåliga på att skylta om (R2) och att 
de önskar att de hade hunnit göra mer (R5). R5 menar också att det är viktigt att några 
områden alltid ser likadana ut för att kunderna inte ska blir förvirrade. R2 beskriver även att 
exponeringen av produkterna har stor betydelse, “ibland märker man väldigt tydligt att oj, 
vi hängde den här längst fram och vi har ju sålt fyra stycken idag” (R2, 2019). Däremot är 
två anledningar till att de inte gör om inredningen särskilt ofta att de vill hålla nere 
kostnaderna och ha ett miljötänk. Slutligen menar R2 att det handlar mycket om det 
personliga och att utformningen av butiken snarare sker omedvetet än medvetet. 
 

4.5 Marknadsföringsstrategier 

“När kunderna /.../ ska åka och handla kläder /.../ då vill man ju 
såklart komma upp i tanken hos dem liksom och hur gör man det? Jo, 
det är ju genom marknadsföring nånstans” (R4, 2019). 

Samtliga respondenter anser att marknadsföring är vitalt för sina butiker och de använder 
sig av sociala medier där de redan har en krets med följare. R4 menar att utan 
marknadsföring “...är det ju ingen som vet vem man är eller vad man säljer” (R4, 2019) och 
betonar vikten av att vara förstahandsvalet för kunden. R2 säger att de gjort samarbeten på 
sociala medier vilket gått bra och att de skulle vilja göra mer under rätt förutsättningar, 

“Jag förstår att folk använder sig av de kanalerna men jag har inte lust 
att göra det på något icke-ärligt sätt, så att säga” (R2, 2019).  

R4 är positiv till vad digitaliseringen fört med sig eftersom den gjort det enklare att mäta 
kunderna och använda datan för att kunna marknadsföra budskap direkt till dem. Utöver 
användandet av sociala medier gör butikerna inget särskilt med sin marknadsföring, 

“Det är väl sociala medier som vi använder oss av och har börjat 
använda Instagram jättemycket, och det har vi sett ganska bra resultat 
på” (R3, 2019). 

Traditionell marknadsföring är något som enligt respondenterna nästan inte görs alls längre 
eftersom den ger inga eller väldigt små resultat, “jag tror inte riktigt på marknadsföring där 
man lägger ner pengar på tidningar i alla fall” (R1, 2019).  R1 menar vidare att 
marknadsföring är en kortlivad lösning som kostar för mycket och dessutom är svår att mäta, 

därför är sociala medier bra då marknadsföringen där kan ske gratis. 
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4.5.1 Kundrelationer 

Samtliga fallföretag tycker det är viktigt att ha en bra relation till sina kunder. Däremot anser 
varken R1, R2 eller R4 att detta uppnås genom en kundklubb, vilket R1 bland annat motiverar 
med att “jag tycker själv det är väldigt jobbigt med kundklubbar” (R1, 2019). 
Respondenterna tycker istället det är viktigt att ha en god relation med sina kunder vilket 
förhoppningsvis leder det till att de talar gott om butiken. R2 poängterar att de inte har några 
speciella strategier men att en relation måste vara genuin vilket inte uppnås enbart genom 
en kundklubb, 

“Jag tror att det är viktigt att det görs på riktigt /.../ jag tror inte det är 
lika viktigt att ha massa kundklubbar och grejer, alltså jag tror inte det 
går att fejka det, det måste vara [en] riktig relation” (R2, 2019). 

R4 berättar att de är mycket bättre på relationer i den fysiska butiken än på e-handeln då det 
krävs för mycket resurser för att vara lika bra på webben. 
 
Både R3 och R5 talar gott om sina kundklubbar och anser att de är viktiga. R5 säger att de 
vill ha så många medlemmar som möjligt och R3 menar att chansen att en kund kommer 
tillbaka är större om den blir medlem. R5 som är stor på sociala medier påpekar även vikten 
av att ha många följare och en bra relation även till dem. Vidare menar respondenten att ett 
dåligt bemötande kan förstöra relationen med en kund och dessutom kan denne sprida sitt 
missnöje till andra personer. R7 anser att det blir allt viktigare att skapa relationer till sina 
kunder och menar att det inom detta område finns mycket att lära från e-handeln som samlar 
in stora mängder data om sina kunder och sedan använder den i sin marknadsföring. Idag 
saknas det dock tekniska hjälpmedel för att lyckas i fysiska butiker och R7 menar att oavsett 
hur duktig en handlare är på kundernas namn, att se vilken storlek de har och ge 
rekommendationer baserat på personliga attribut, så finns det en mängd information som 
inte kan samlas in i de fysiska butikerna. R7 menar att det kan vara en styrka för den enskilda 
handlaren att denne “känner” sina kunder, men att det finns svårigheter med att göra data 
av informationen. Detta är ett problem B7 arbetar för att lösa genom exempelvis “digital 
tracking” som bland annat gör det möjligt att analysera hur många som besöker staden och 
vid vilken tid, “så att vi ser hur beteendemönstret ser ut hos kunder i staden, för att kunna 
hjälpa handlarna att ta databyggda beslut” (R7, 2019). 
 

4.6 Att konkurrera med pris och prisspridning 

Inom kläd- och skobranschen där R2, R3 och R4 verkar, förklarar respondenterna att de 
följer sina märkens rekommenderade priser och att det inte går att skilja sig prismässigt 
eftersom det förmodligen blir svårt att få produkterna sålda då. R4 uttrycker det: 
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“Man får ju rekommenderade priser och dem följer man ju alltid, /.../ 
till 110% är leverantörernas ordinarie pris det som är själva priset” 
(R4, 2019). 

Respondenten menar vidare att det dock finns aktörer som frångår detta och som istället för 
att kalla det rea döper om det till kampanj eller erbjudande. Detta menar R5 förekommer 
även inom inredningsbranschen, “...vi håller rekommenderade utpriser, det gör inte andra” 
(R5, 2019). R1 bevakar e-handlarna när priserna sätts för att inte sticka ut för mycket, och 
konstaterar att de ofta har ett väldigt konkurrenskraftigt pris jämfört med de större kedjorna. 
De försöker även undvika att ta in de mest populära varumärkena då det gör det lättare att 
bli jämförd. R2 säger att det väldigt sällan är återförsäljare som alltid har 20% lägre priser än 
andra och R4 menar att leverantörerna borde vara hårdare när det kommer till just 
prissättningen hos återförsäljarna. Idag är det dock lätt för en aktör att bygga sin verksamhet 
helt på pris eftersom det i Sverige råder fri prissättning, menar R4. Fallföretagen anser att 
priserna är lägre på internet och R3 berättar att det troligen beror på att de digitala 
försäljarna kan hålla nere sina kostnader. Vidare menar R4 och R5 att prisjämförelsesidorna 
haft stor inverkan på kunderna eftersom de gör det enkelt att kolla upp och jämföra priser. 
R4 berättar att när folk bevakar priser blir de informerade direkt när priserna sänks och att 
deras e-handel då får jättemycket trafik, “jag märker det om jag kör någon kampanj på nätet 
på vissa produkter, pang så går det iväg liksom” (R4, 2019). 
 
Gemensamt för fallföretagen är att de inte anser att det finns något självändamål med att ha 
låga priser, varför det inte är något de strävar efter. R1 och R3 menar att det snarare är viktigt 
att ha en bredd på priser och produkter. R3 förklarar att de vill kunna nå både kunder som 
efterfrågar lägre priser och kunder som är ute efter kvalitet, och respondenten tror att e-
handeln framförallt attraherar kunder som vill handla billigt. R2 tycker inte att prispressande 
är rätt väg att gå och R4 menar att det inte finns någon långsiktighet i att sänka priserna för 
mycket. R5 säger att priskriget inte är något de vill vinna och att de inte är en butik med 
kampanjer utan, “hos oss får du kvalitet och service och betalar du inte för det så får du gå 
någon annanstans” (R5, 2019). Respondenten är irriterad på butiker som har kampanjer 
varje vecka och aldrig säljer till ordinarie pris och menar att de på A5 enbart har kampanjer 
när de behöver bli av med saker eller vid speciella tillfällen. Även R4 är återhållsam när det 
gäller kampanjer och reor och berättar att de enbart rear två gånger om året vilket kunderna 
vet om. Däremot menar R5 också att det kommer att ske förändringar, dels i konkurrenternas 
beteenden när det gäller kampanjer vilket kan tvinga butikerna att hänga med i utvecklingen 
och dels i och med den stundande lågkonjunkturen och att det därför är svårt att säga hur 
framtidens prissättning för butiken kommer att se ut. 
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4.7 Digitaliseringens effekter 

4.7.1 E-handelns påverkan på den fysiska verksamheten 

“När lönsamheten försvinner, då ser man liksom ingen anledning till 
att driva ett företag som inte tjänar pengar, då försvinner butiker och 
då tar e-handeln marknadsandelar. Och när marknadsandelar tas av 
e-handeln, blir det till slut prispress mellan bara e-handlarna och till 
slut är ju risken /.../ att det blir monopol på produkterna” (R4, 2019). 

 
Enligt R1 har deras verksamhet påverkats positivt av e-handelns utveckling eftersom “e-
handeln kan aldrig presentera en känsla, det blir bara en fråga om att hitta ett pris” (R1, 
2019) vilket lett till att de blivit bättre på att presentera känslor i butiken. R2 menar att det 
är lätt att beskylla e-handeln när butiken har det svårt men att nu, när det går bra, ser 
respondenten inte längre problemet på det sättet. Både R2 och R4 betonar det positiva med 
e-handeln då den marknadsför och ökar konsumenternas medvetenhet om varumärken och 
nyheter vilket även gynnar den fysiska butiken. Däremot vore det förstås fördelaktigt att vara 
den enda aktören på marknaden med ett visst utbud eftersom det förmodligen skulle 
innebära dubbelt så stor försäljning, totalt sett anser R2 därför att påverkan från e-handeln 
både är positiv och negativ. R3 menar att e-handeln gjort att det tar längre tid att växa, “vi 
ökar ju varje år /.../ men jag tror att vi hade ökat mer om e-handeln inte var så stor” (R3, 
2019). R4 berättar att de till en början påverkades negativt när e-handeln tog fart men 
vidhåller att e-handeln även har en positiv inverkan på den fysiska butiken och menar att 

“Är man lite på hugget, lite flexibel och anpassningsbar så kan du ju 
dra nytta av de digitala möjligheterna som finns” (R4, 2019). 

Däremot menar R4 att det tar väldigt mycket tid att bedriva en e-handel och att det krävs 
kunskaper inom IT. Även R6 anser att vinnarna kommer vara de som lär sig att jobba med 
förändringarna men understryker att det pågår ett generationsskifte - för den yngre 
generationen är det självklart att inkludera webben när de startar en verksamhet, vilket det 
inte är för de äldre. Även R7 menar att många enskilda butiker har funnits väldigt länge och 
att de som driver dem ofta saknar förståelse och kunskap för att anpassa sig till den digitala 
marknaden. 
 
R4 tar återigen upp problemen jämförelsesidor medför, 

“Jag skulle inte säga att det är e-handeln i sig som konkurrerar utan 
det är ju när prisjämförelsesajterna kom och e-handeln med dem kom 
och det blev ett priskrig som inte fanns innan e-handeln” (R4, 2019). 
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R4 menar att de är i behov av sina marginaler men att e-handlarna kanske inte måste täcka 
lika stora kostnader vilket gör att de kan sänka sina priser. Däremot har R5 upptäckt att det 
går allt sämre på Instagram och de behöver därför fundera på om de ska förändra någonting 
där. Enligt R7 har det inte skett några stora förändringar sett till butikernas sammanlagda 
omsättning i stadskärnan och menar vidare att det inom kedjorna finns en tröghet vilket gör 
att de kan hålla ut längre under svåra perioder till skillnad från de små butikerna som oftast 
har mindre kapital. Det som dock är en fördel med att vara liten och självständig är 
möjligheten till snabba förändringar, hävdar både R4 och R7. 
 
R2, R3 och R4 uppger att showrooming är något de upplever varje dag i den fysiska butiken 
och att det sker mer öppet än vad det tidigare gjort. R2 berättar om när kunder frågat efter 
en viss storlek på en sko och vill prova den oavsett färg med motiveringen: “det spelar ingen 
roll, jag ska bara prova hur den sitter”. R2 menar att det bara är att acceptera utvecklingen 
även om respondenten hoppas att kunden nästa gång tänker att “fasen det var ju trevligt att 
vara där och jag har ju faktiskt den där saken i handen, jag kan ju köpa den här” (R2, 2019). 
R3 säger att möjligheten till delbetalning på internet kan vara en stor anledning till att 
showrooming är så vanligt. R1 uppger vidare att de inte märkt av showrooming och tror att 
en anledning kan vara deras breda utbud, att de både säljer välkända varumärken och 
produkter men även har de som inte är lika välkända. 
 

4.7.2 Förändring av konkurrensstrategier och erbjudanden 

R1 berättar att de har valt bort vissa varumärken som säljs av flera återförsäljare för att 
undvika priskrig. Även R2 och R5 berättar att de avstår produkter som redan finns hos många 
återförsäljare, att de slutar sälja saker när de gjorts tillgängliga på andra ställen (R2) eller när 
försäljningen av dem “vinns” av andra (R5). R1 menar också att de arbetar för att skapa en 
trogenhet till kunderna vilket görs genom att inte ha rabatter hela tiden, kunden ska kunna 
vara säker på att det aktuella priset gäller över tid, något även R4 pratar om. Varken R2 eller 
R3 anser att de har förändrats speciellt mycket på grund av e-handeln, enligt R2 är det inte 
mer än att de ständigt byter sortiment och förändrar hur varorna exponeras, de har också 
ändrat inriktning på butiken flera gånger eftersom förändring är viktig för att hålla 
verksamheten vid liv. Ingen av dessa förändringar beror dock på e-handeln utan hade skett 
oavsett eftersom de tycker att sådant är kul. Även R4 menar att förändringarna som gjorts 
förmodligen hade blivit genomförda oberoende av digitaliseringen men anser att den ändå 
haft lite påverkan. 
 
Både R1 och R2 menar att det är viktigt att förstå på vilket sätt en fysisk butik kan komplettera 
e-handeln, “då handlar det snarare om att erbjuda något helt annat, alltså hitta saker som 
de inte kan göra” (R2, 2019) exempelvis när det kommer till miljö och bemötande. R2 menar 
vidare att den service som går att få i en fysisk butik av en fysisk person inte går att få i en e-
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handel oavsett hur mycket chattfunktioner som läggs till, fysiska butiker bör därför fokusera 
på mänskligt bemötande. R4 menar vidare att de tagit inspiration från andra och börjat ha 
kundkvällar eftersom det är önskvärt att butikens kunder blir lojala. R1 har inte gjort några 
förändringar när det gäller butikens erbjudande, de har samma öppettider och 
grundläggande affärsidé medan R5 utökat sina öppettider vilket är en service deras kunder 
uppskattar. R2 menar dock att utmaningen rörande tillgänglighet inte går att vinna med 
söndagsöppet eller fria parkeringar eftersom e-handeln alltid kommer vara mer tillgänglig, 
“vi kan inte ha öppet dygnet runt och leverera saker hem till folk liksom, som fysisk butik” 
(R2, 2019). 
 
R5 har gjort stora förändringar i sin webbshop, dels investerade de i en helt ny plattform och 
dels infördes en serviceavdelning som sköts direkt från butiken istället för av R5 själv. Mycket 
har även gjorts för att underlätta för kunden, bland annat med Instagram shopping som gör 
det enklare att ta sig från Instagram till webbshoppen. Det har även blivit enklare att beställa 
på webben och hämta i butik, samspelet mellan kanalerna gör kunderna tryggare vilka nu 
kan komma in till butiken och få den service de behöver för att sedan göra beställningen 
online. R5 berättar att samspelet blir tydligt när kunder tvekar över att köpa större produkter, 
exempelvis en hylla som kräver mätning av hemmet innan köpet kan genomföras, då kan 
kunden hänvisas till e-handeln. Vidare har R5 även förändrat fraktvillkoren för att ge 
kunderna bästa service, detta är dock väldigt dyrt och R5 vet därför inte hur länge de kommer 
fortsätta med dessa erbjudanden. R3 märker att marknaden förändrats, nu måste de ständigt 
ha bra erbjudanden och för bara fem år sedan var situationen annorlunda. R7 menar att en 
stor förändring som skett är att presentationen av produkterna i butik fått större betydelse. 
R7 berättar även att, för att stärka de fysiska butikernas konkurrenskraft, kommer B7 börja 
arbeta mer med nudging som är vanligt inom e-handeln och även med gamification i 
stadskärnorna med ett gemensamt kundklubbssystem. 
 

4.7.3 Förändring av försäljningskanaler 

R5 har många gånger övervägt att förändra sitt val av försäljningskanaler men i dagsläget 
tycker de ändå att kanalerna kompletterar varandra bra, dels för att de har kunder som aldrig 
skulle handla i webbutiken och dels för att den fysiska butiken går bra. För R1 är det alltid 
den fysiska butiken som kommer gå först och det finns inga tankar på att enbart bedriva en 
e-handel även om de funderar på hur de ska kunna nå ut bättre. R2 resonerar likadant och 
tillägger att om det skulle gå dåligt i den fysiska butiken hade de snarare försökt byta 
inriktning på den än att helt övergå till en e-handel eftersom det är en fysisk butik de vill 
driva. R4 tycker det är charmigt med en fysisk butik och värnar om den men är samtidigt 
tydlig med att, 
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“Jag tänker ju liksom inte slå band på mig själv för att driva vidare en 
butik, men i dagsläget så är vi lönsamma, den fysiska butiken är ju 
lönsam” (R4, 2019).  

R4 menar även att det skulle vara enklare att enbart bedriva en e-handel eftersom den inte 
är bunden till en viss plats men att det i dagsläget inte är möjligt eftersom de har för lite tid 
och en för liten omsättning online för att fortsatt kunna behålla sina anställda. De arbetar 
dock med att introducera omnikanalförsäljning så att kunden kan handla på nätet och lämna 
tillbaka i butik och vice versa, “vi hittar mängder av sätt där vi försöker göra det bättre för 
konsumenten, mer flexibelt och liksom lösa deras problem på ett så smärtfritt sätt som 
möjligt” (R4, 2019).  R3, som i dagsläget inte har en webbshop, hoppas att det kommer ske 
förändringar i verksamheten och att de kommer ha en e-handel på plats inom en snar framtid 
eftersom de vill vara tillgängliga när det passar kunden. 

 
4.7.4 Förändring av marknadsföringsstrategier 

R1 berättar att de nuförtiden oftast marknadsför ett helt skyltfönster snarare än enskilda 
produkter, vilket görs för att e-handeln inte har den möjligheten och för att de vill förmedla 
en känsla även utanför butiken. R3 och R4 menar att utvecklingen av sociala medier har lett 
till stora förändringar, idag uppdaterar R3 sina sociala medier nästan dagligen. R4 menar att 
människor idag lägger mycket tid på sociala medier, och därför har butiker möjlighet att 
influera sina konsumenter där. R2 har testat sökoptimeringstjänster vilka inte gett resultat i 
relation till vad de kostade, vidare menar respondenten att verksamhetens situation spelar 
stor roll och att det oftast är i de sämre perioderna marknadsföringen behövs men det är 
också då det är svårare att ha råd med det. R5 som började på webben upplever att 
marknadsföringen behövt förändras sedan de startade den fysiska butiken, “det viktigaste är 
egentligen den fysiska butiken för webben kommer alltid finnas på ett eller annat sätt” (R5, 
2019). R5 marknadsför dock e-handeln i den fysiska butiken, “...dör vi ute i det fysiska vill 
man ju att de ska veta om webbutiken” (R5, 2019). Respondenten berättar även att deras 
nya bonussystem går väldigt bra och underlättar merförsäljning. R7 säger att digitaliseringen 
inneburit en utmaning i att vara tydlig i sin marknadsföring och vem den riktas till eftersom 
butiker idag bara har några sekunder på sig att berätta om sitt värde innan det är försent och 
kunden blivit distraherad av något annat. Digitaliseringen och de nya verktygen har dock 
även inneburit en möjlighet eftersom de kan användas för att bygga en hype och skapa story 
telling. R7 menar vidare att företagare idag “lägger mer kraft och energi än vad du lägger 
pengar på att köpa en annons någonstans” (R7, 2019), vilket är en konsekvens av att 
företagare sällan marknadsför med annonser utan oftare försöker bygga upp en mer 
sofistikerad och genomarbetad bild av sig själva, vilket tar både kraft och tid. 
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4.7.5 Krav på personal 

“Du behöver kunnande inom det digitala, du måste ha kunnande inom 
det sociala och du måste ha kunnande inom försäljning såklart” (R4, 
2019). 

R4 berättar att det idag ställs mycket högre krav på personalen, det krävs en bredare 
kompetens för att kunna driva en butik och arbetssätten måste effektiviseras. Även R3 menar 
att kraven på butikspersonalen har blivit högre när det kommer till försäljning och att värva 
medlemmar, idag krävs mer än att bara vara ett butiksbiträde. R1 påstår att det idag är lättare 
att framstå som expert inom sitt område eftersom konsumenterna inte får någon service alls 
online. Samtidigt menar R1 att kunderna själva är väldigt pålästa och att många som kommer 
in i butiken har mycket information men att de nog ändå uppskattar den personliga servicen. 
R2 menar att personalen behöver hålla sig mer uppdaterad nu men att de nog hade gjort det 
oavsett. Idag är det också lättare att få information om kommande trender och det går att se 
hela kollektioner utan att besöka en butik, menar R2. R5 anser att expertisen hela tiden har 
krävts på Instagram och att det roliga med den fysiska butiken är servicen och att deras butik 
ses som ett vardagsrum dit kunderna kan komma även för att bara prata. Det är därför 
snarare på Instagram de känt en press att ha ett visst kunnande för att uttrycka sig 
inspirerande i bildtexter. 
 

Tabell 4 Egenutvecklad tabell över digitaliseringens effekter. 
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4.8 Framtiden för den fysiska butiken 

Konsensus för alla butiker utom en är att deras egen framtid är ljus medan framtiden för den 
fysiska sällanköpsvaruhandeln generellt är något mörkare. R1 och R4 säger att deras 
verksamhet går bra och att de ser ljust på sin framtid. R3 menar att chansen för att A3 ska 
finnas kvar ökar om de startar en webbshop, men att det ändå är en utmaning att det 
framförallt är yngre som handlar på nätet eftersom de ofta har mindre pengar. Möjligtvis 
skulle fysiska butiker få ett uppsving om de fria frakterna och returerna togs bort men 
generellt sett är respondenten tveksam. I kombination med att folk då skulle ha ännu en 
anledning att tänka miljövänligt skulle detta, enligt R3, kunna leda till att fler väljer att 
handla i fysiska butiker istället för på nätet. R1 betonar att den osäkerhet som finns kring 
hållbarhet har stor påverkan och respondenten önskar att fler handlade i butik istället för att 
beställa hem saker i överflöd. 

“Jag beställer ju också på nätet och reflekterar över hur sjukt det är när 
man river upp de där kartongerna och sen skickar tillbaka. Det ska 
plastas om och emballaget går inte att använda igen. [Samtidigt] ska 
man bråka med fysiska butiker och ta betalt för påsar...” (R1, 2019). 

R1 beskriver att miljödebatten är skev, folk kan lägga jättemycket energi på 
miljömedvetenhet och i nästa stund inte alls reflektera över miljöeffekterna av sitt beteende. 
Respondenten tror att det beror på att folk är lata och att det är enklare att klicka hem saker 
på nätet. R1 hoppas och tror att det kommer ske en stor förändring och att just 
hållbarhetsfrågan kommer vara viktig för butiker att ta itu med, svårigheten är att överleva 
den processen. R2 anser inte att de har lika stor skuld i miljöfrågan som andra eftersom de 
inte jobbar lika mycket med “fast fashion” utan istället säljer produkter av god kvalitet. Även 
R4 diskuterar miljöaspekten och erkänner att trots att de är en liten aktör bidrar deras e-
handel ändå till helheten. R4 menar att e-handeln är negativ ur både ett samhällspolitiskt 
och företagsekonomiskt perspektiv eftersom den både är miljöförstörande och framkallar en 
mängd kostnader. Även om webbshoppar inte på något sätt är miljövänliga menar R5 att det 
är viktigt att försöka återanvända så mycket material som möjligt. Dessutom har R5 börjat ta 
betalt för sina påsar vilket gett effekt, hälften av kunderna väljer att avstå från att köpa en 
påse. Enligt R1 leder dagens hållbarhetstänk till att konsumenterna vill konsumera mindre, 
och detta i kombination med att utbudet finns tillgängligt dygnet runt tror R1 är anledningar 
till att många butiker kommer behöva lägga ner sina verksamheter. R1 hoppas dock att det 
kommer en uppgång för de fysiska butikerna, även om många kommer tvingas lägga ner 
innan det händer, eftersom det är mer hållbart att människor handlar i städer istället för på 
nätet. 
 
R4 betonar fastighetsägarnas roll då hyran är den absolut största kostnaden för de fysiska 
butikerna och eftersom den höjts avsevärt mer än priserna på de produkter butikerna säljer, 
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“det är samma marginaler, samma priser men kostnaderna [hyrorna] har femdubblats, 
alltså ekvationen går ju inte ihop” (R4, 2019). Även R1 diskuterar hyrorna och menar att de 
kommer behöva förändras, eventuellt till omsättningshyror. R4 poängterar också att de, som 
ligger i en galleria, har tvingats förlänga öppettiderna vilket i princip bara innebär förhöjda 
kostnader och en ännu större utmaning för butiken eftersom de ändå aldrig kan konkurrera 
med e-handelns dygnet-runt-tillgänglighet. Det går inte att vinna mot e-handeln och därför 
menar R4 att det finns ett syfte med att försöka hitta en balans mellan den fysiska butiken 
och en egen e-handel och att det, när många fysiska butiker stängt, går att ställa krav på och 
förhandla med leverantörerna eftersom de bygger upp sina varumärken delvis genom att 
finnas representerade i butikerna. På det sättet menar R4 också att det är enklare att driva 
en fysisk butik idag. R4 tror dock, liksom R1, att tills balansen mellan e-handeln och den 
fysiska handeln har nåtts kommer fler behöva lägga ner och i framtiden kommer 
verksamheter vara tvungna att vara unika och nischade om de ska vara lönsamma. 
 
R5 tror att hälften av alla aktörer kommer försvinna inom tre år och märker redan nu stor 
skillnad från när A5 öppnade för tre år sedan. Att ha en webbshop är en nödvändighet om 
man ska överleva förändringarna på marknaden men det är inte bara näthandelns framfart 
som gör att R5 resonerar så, även Linköping och förändringarna i staden har stor påverkan 
på butikerna, exempelvis att det blir färre och dyrare parkeringsplatser. Även R1 och R4 
påpekar problemen med färre parkeringar i anslutning till butikerna i stadskärnan, “många 
kanske väljer att inte komma till den fysiska butiken för att det är så dåligt med 
parkeringar nära oss” (R1, 2019). R4 menar att det inte är rimligt att ta cykeln in till stan 
med en hel familj för att handla, 

“[Om] man försöker göra allt bilfritt, var handlar man då? Ja 
förmodligen på nätet eller externt /.../ för vad går våra skattepengar 
till? Jo till att göra skiten bilfri ” (R4, 2019). 

Gällande frågan om parkering menar både R6 och R7 att det är något butiksägarna gärna 
klagar på. R7 menar att det givetvis är viktigt att det finns parkeringar men att det är ett 
enkelt problem att skylla på, vidare menar R6 att det ofta är “de små butikerna /.../ som 
skyller på parkeringsfrågan” (R6, 2019) och att det finns gott om lediga parkeringsplatser i 
Linköping. Enligt R7 handlar det snarare om en ovilja att se sitt eget ansvar för de problem 
de står inför, 

 “I intervjuerna som har stått i tidningarna sista åren finns det inte en 
enda verksamhet som har sagt att ja, men vi har inte lyckats anpassa 
oss till en digital marknad, vi har inte hängt med i utbudet, vi har inte 
satsat tillräckligt mycket på service, utan samtliga har skyllt på e-
handeln eller parkeringsplatser” (R7, 2019). 
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Ytterligare en anledning R5 ser till att så många butiker kommer behöva lägga ner är att de 
som driver dem inte orkar med alla förändringar som krävs. En e-handel kräver mycket jobb 
och förutom det tekniska med webbsidan erfordras även kunskap om hur produkter 
smidigast packas, kostnaderna och att allt samtidigt ska göras på ett så miljövänligt sätt som 
möjligt. Även R7 diskuterar detta och berättar att problemen som uppstår vid öppnandet av 
en webbutik handlar ofta inte om att bygga själva webbplattformen, problemen involverar 
istället frågor om logistik och lagerhantering. R3 är väldigt skeptisk till framtiden även om 
det finns en önskan att den fysiska handeln ska leva kvar. Respondenten tror inte det är 
särskilt många år kvar då det går att tjäna pengar på samma sätt utan misstänker att en stor 
del av den fysiska handeln kommer försvinna, särskilt i mindre städer som Linköping. R3 
önskar att det fanns ett behov eller en efterfrågan som de fysiska butikerna kunde fylla men 
tvivlar på att önskningen överensstämmer med verkligheten. 
 
R2 ser inte framtiden på samma sätt, trots att många klagar och tycker att miljön för butiker 
i Linköping är dålig är respondenten inte helt säker på huruvida det stämmer eller bara är 
roligare att skriva om. Istället beskriver R2 situationen för handeln som den alltid varit, en 
del verksamheter går bättre medan andra går sämre och även om det finns utmaningar ser 
framtiden positiv ut. Om alla andra aktörer i Linköping får stora problem tror respondenten 
att det kommer påverka och leda till att även A2 får problem, mycket för att de inte ensamma 
kan locka folk till stan. R2 tror att en tydlig nisch och att hålla sig i ständig förändring gör det 
enklare att klara sådana utmaningar, “man påverkas nog ännu mer ju mer lättersättlig man 
är” (R2, 2019). Vidare menar R2 att de självklart kommer få det tufft om resten av gatan är 
helt öde. R5 säger att de vägrar lägga ner och att de kommer fortsätta göra allt de kan för att 
hänga med i utvecklingen. Eftersom de ser till att lösa de situationer som uppstår menar R5 
att de har en ljus framtid, 

“Måste vi ta bort all inredning och ta in blommor, då gör vi det. För det 
är inte inredningen som gör oss till dem vi är, utan det är servicen och 
hur vi jobbar mot kund, det är det vi tycker är kul” (R5, 2019). 

Respondenten menar vidare att det finns de som är motvilliga till förändring och hellre håller 
fast vid sin affärsidé och dör än förändras och överlever. För att undvika att dö måste butiken 
utvecklas och erbjuda något mer, ibland även använda sig av helt nya koncept för att utöka 
sin kundkrets. 
 

Butiksdöden 

Den generella uppfattningen om butiksdöden är att den är överdriven. R7 menar att, 
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“Det är en fabricerad rubrik som låter jättebra för den som skriver den 
och vill ha många klick på sin artikel, men det är mer komplext än så” 
(R7, 2019). 

Enligt R7 uppkommer fler nya koncept idag och det handlar snarare om en förändring av 
utbuden och handelsbeteendet hos konsumenterna än en butiksdöd. Inte heller R6 tror att 
butikerna kommer försvinna utan menar att det är en omvandlingsprocess och att det 
förmodligen kommer komma butikskombinationer där du både kan hämta ut ditt paket som 
är beställt på nätet och känna på produkterna. R1 menar att “det blir nästan självuppfyllande 
till slut när det skrivs mycket om butiksdöd” (R1, 2019) men tror samtidigt inte att det i 
framtiden kommer finnas anledning för kedjorna att ha butiker. Istället kan de utnyttja sina 
snabba kanaler och bara ha showrooms, vilket inte är en möjlighet för A1 som måste locka 
kunderna med ett brett utbud. Däremot tror R2 att butiksdöden för de som konkurrerar med 
pris, öppettider och storskalighet blir värre eftersom de inte har något att sätta emot e-
handeln, “du kan inte bli mer tillgänglig än någons telefon” (R2, 2019). 
 
R3 tror att även om deras framtida webbshop skulle bli en succé kommer den fysiska butiken 
försvinna eftersom de då skulle kunna slippa den höga hyran och bara ha ett lager alternativt 
ett mindre showroom. För R3 är butiksdöden verklig, det räcker inte bara att A3 går bra då 
de även påverkas av hur det går för de butiker som ligger i närheten och i samma galleria, 
dels eftersom det påverkar hyran och dels för att “det är tillsammans vi drar folk, inte 
ensamma” (R3, 2019). R4 uttrycker att det inte riktigt går att hålla med om “butiksdöden” 
som butiksägare men att det samtidigt talar sitt tydliga språk att 5000 butiker tvingats stänga 
igen. Respondenten är övertygad om att det alltid kommer finnas fysiska butiker och tror inte 
att showrooms kommer bli en ny standard, “det är de bästa som kommer vara kvar, de som 
lyckas anpassa sig efter vad kunden vill ha” (R4, 2019). Även om de små butikerna inte har 
samma kapital som kedjorna kan de lättare anpassa sig till en föränderlig marknad, menar 
R4 som också tycker att det är viktigt att inte bara se till problematiken utan även 
anledningarna som ligger bakom. Detta uppger respondenten bland annat är hur 
stadskärnor utformas och utvecklas vilket styrs av politiker och fastighetsägare. Enligt R4 
finns det idag ingen kommunikation alls mellan de tre parter som förr brukade samarbeta, 
nämligen butiksägarna, fastighetsägarna och kommunen. R5 uttrycker avslutningsvis att 
hela samhället har blivit digitaliserat och “skittråkigt”, 

“Vi måste nästan jobba emot det här att det är så digitaliserat, det är 
hemskt. /.../ Jag själv är så digitaliserad men det är det värsta jag vet, 
jag vill inte vara det. Jag hatar Instagram om jag ska vara ärlig, jag 
älskar ju alla följare och kunder, [det är] jättekul, men jag hatar att jag 
måste vara uppkopplad - annars dör jag” (R5, 2019). 
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5. Analys 
I analysen presenteras det teoretiska och empiriska materialet tillsammans för att slutligen 
leda fram till studiens resultat. Utgångspunkten är studiens syfte och forskningsfrågor; hur 
fristående fysiska butiker arbetar med konkurrensstrategier, hur deras strategier 
påverkas av de strukturella förändringar digitaliseringen medför och hur de ser på sin 
framtid med avseende på vilka strategier som kan stärka deras konkurrenskraft och 
möjlighet att långsiktigt överleva. Avsnittet följer empirin och referensramens struktur. 
Eftersom den första forskningsfrågan inkluderar alla teoretiska konkurrensstrategier tar 
avsnitt 5.1 Fysiska butikers konkurrensstrategier en mer framträdande roll än resterande 
avsnitt. 
 

5.1 Fristående fysiska butikers konkurrensstrategier 

5.1.1 Femkraftsmodellen, generiska konkurrensstrategier och att leda eller följa 

marknaden  

Konkurrensen på en marknad påverkas av fyra faktorer och uppstår ofta enligt Porter (1980) 
när det finns rivalitet kring pris, kundservice eller marknadsföring. Porter (1980) menar även 
att alla aktörer på en marknad påverkas när en aktör genomför en förändring. R1, R2 och R4 
menar att deras webbshoppar uppkom för att de ville nå fler kunder och för att konkurrensen 
ökade. R2 och R3 beskriver att konkurrensen hårdnar när andra butiker startar kampanjer 
eller har rea och R5 konstaterar att deras utbud påverkas av vad konkurrenterna säljer. 
Däremot ser R5 inte konkurrensen som ett problem utan den hjälper dem snarare att 
utvecklas. Respondenten berättar även att de upplever att konkurrenter tar efter deras 
sortiment och sättet de använder sociala medier på. Med andra ord stämmer Porters (1980) 
teorier om hur konkurrens uppstår väl in på vår empiri, respondenterna vittnar om flera 
förändringar som skett på marknaden och som påverkat dem, således kan det också 
konstateras att det i någon utsträckning finns ett ömsesidigt beroende. Dessa beslut kan även 
sägas baseras på marknadssignaler vilka enligt Porter (1980) är indikationer på att 
förändringar kommer ske på en marknad. Det finns därför anledning att tro att konkurrens 
tillsammans med marknadssignaler påverkar de fristående fysiska butikerna. 
 
Hot från nya aktörer är ytterligare en av Porters (1980) faktorer i femkraftsmodellen vilken 
baseras på huruvida det finns barriärer som kan göra det svårt för eller hindra nya aktörer 
att ta sig in på marknaden. I denna studie har fallföretagens respondenter en uppfattning om 
att det är relativt enkelt att ta sig in på marknaden, något många av dem baserar på att det 
finns gott om lediga lokaler i staden. R6 och R7 menar dock att det inte finns någon brist på 
potentiella hyresgäster utan mängden lediga lokaler förklaras med att fastighetsägarna idag 
är selektiva och måna om att ta in “rätt” hyresgäst vilket talar för höga barriärer och således 
ett minskat hot från nya aktörer. Flera av respondenterna menar att konkurrensen på 
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marknaden är hård - vilket enligt Porter (1980) också skulle innebära ett minskat hot från 
nya aktörer eftersom det gör marknaden mindre attraktiv. Dessutom menar bland annat R1 
att hyrorna är så höga vilket ytterligare försvårar etablering. R2 och R7 menar att det förr var 
externhandeln som sågs som det stora hotet mot de fysiska butikerna i stadskärnan men att 
de idag även utsätts för digital konkurrens som kan komma från flera håll runt om i världen. 
Detta är något många av resterande respondenter håller med om, bland annat nämner R4 e-
handeln som en stor konkurrent. Lokalt menar R2 att det finns utrymme och säger till och 
med att Linköping skulle må bra av mer konkurrens, även om denna respondent också säger 
att de idag inte bara utsätts för konkurrens från handeln i Linköping. R2 tror också att 
konkurrensen blir hårdare för de som inte har en tydlig nisch. Vidare beskriver R7 att butiker 
inom sällanköpsvaruhandeln även konkurrerar med aktörer som verkar på andra 
marknader, vilket stödjs av R1. Ytterligare en barriär som påtalas av R2 och R4 är 
leverantörernas restriktiva syn på vilka de vill leverera till. Denna uppges grundas i 
instabiliteten på marknaden och som ett resultat av den, de många konkurser som drabbat 
leverantörerna. Att leverantörer är avvaktande inför nya samarbeten innebär för nya aktörer 
en hög barriär och följaktligen ännu en minskning av hotet från nya aktörer. 
 
Hot från substitut menar Porter (1980) uppkommer bland företag som erbjuder liknande 
varor. Vi antog att substitut för de fristående fysiska butikerna skulle vara produkter med 
liknande egenskaper som butikerna själva säljer, vilket visade sig vara felaktigt. Visserligen 
beskriver respondenter i studien situationer då de påverkats av att konkurrenter haft starka 
erbjudanden (R2; R3), att deras digitala rivaler ofta har nedsatta priser (R2) och att 
konkurrensen blir hårdare när andra butiker erbjuder samma produkter som de själva (R5). 
Det är dock också så att andra berättar att de egentligen inte enbart konkurrerar med företag 
inom samma bransch utan att de även konkurrerar om konsumenternas plånböcker (R1; R7). 
Enligt Porter (1980) finns det två typer av substitut som bör beaktas, de som konkurrerar 
med pris när trender uppstår och de som kommer från företag vilka kan göra stora vinster på 
grund av låga kostnader. Vår studie består av fristående fysiska butiker vilka alla har ett 
relativt unikt och noga utvalt utbud av produkter som de, med få undantag (R2 och R5), inte 
producerar själva. Det finns därför anledning att anta att den typ av substitut Porter (1980) 
skriver om kan komma från kedjor som skapar produkter som liknar välkända märkens 
produkter men kostar mindre. Detta motsägs dock i empirin där det tydliggörs att alla 
respondenter anser att de har ett unikt utbud som inte är representerat hos särskilt många 
andra lokala aktörer och att deras unika utbud uppskattas av en kundgrupp som bryr sig om 
kvalitet, märken och image. Därför kan vi anta att de inte heller anser att det finns särskilt 
många produkter som är direkta substitut. Till exempel är A2 en nischad streetbutik med en 
kundgrupp som är intresserade av just sådan kultur. Produkterna på A2 kan därmed inte 
enkelt bytas ut mot produkter från vilken stor kedjas eget varumärke som helst, eftersom de 
flesta kedjorna inte är lika förknippade med streetkulturen. Produkterna har ett värde i själva 
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varumärket och det skulle kunna argumenteras för att det därför inte blir “samma sak” för 
de inbitna att köpa produkterna i en butik som saknar detta intresse och känsla för kulturen, 
även om varan i sig är likvärdig. Detta gäller för flera av respondenterna i studien, de har 
lyckats skapa en särskild image för sina butiker som, troligtvis, gör att det är en annan 
upplevelse att handla där, även om varorna finns på fler ställen. Även det Porter (1980) 
skriver om att höga omställningskostnader minskar risken för substitut stämmer överens 
med dessa antaganden då en stark relation till sin butik skulle göra att 
omställningskostnaden för att byta butik blir hög. 
 
Leverantörers möjlighet att pressa varandra vad gäller pris, kvalitet och service är ytterligare 
en faktor enligt Porter (1980). I empirin framgår att leverantörerna har makt eftersom de 
dels kan välja vem som ska få sälja deras produkter och dels ofta bestämmer priset på varorna 
som handlarna mer eller mindre måste följa. Samtidigt menar Porter (1980) även att 
leverantörernas makt ökar när det finns få leverantörer på en marknad, vilket går i linje med 
empirin då R2 menar att det är ett problem för de fysiska butikerna att leverantörer 
försvinner. R4 berättar däremot att det idag, när många av de butiker som liknat A4 lagts 
ner, istället är enklare för butikerna att ställa krav på leverantörerna eftersom de 
återförsäljare som finns kvar begränsas av den instabila marknaden när det kommer till hur 
stort sortiment som kan tas in. R2 menar även att leverantörerna står inför en stor utmaning 
då det innebär en risk att leverera till många butiker på grund av att marknaden är instabil 
och det är osäkert om alla butiker kommer överleva. I empirin framkommer att det som 
skapar diskussioner dels är att butikerna fått en starkare förhandlingskraft gentemot 
leverantörer när många butiker lagt ner och dels att leverantörer får större makt när deras 
konkurrenter försvinner. Femkraftsmodellens faktorer och dess påverkan på 
sällanköpsvaruhandeln i Linköping sammanfattas i modellen. 
 

Tabell 5 Egenutvecklad tabell över femkraftsmodellen. 
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Generiska konkurrensstrategier och att leda eller följa marknaden  

Enligt Porter (1980) har alla företag en konkurrensstrategi, antingen uttalad eller 
underförstådd. Ingen av respondenterna berättar att de arbetat fram en genomtänkt 
konkurrensstrategi men trots detta har alla en tanke om vad som gör dem 
konkurrenskraftiga, vilket främst är service, flexibilitet och utbud. Porter (1980) talar om 
differentiering, kostnadsledarskap och fokus/nisch, som tre huvudsakliga strategier för att 
besegra sina konkurrenter. I empirin framgår att ingen av respondenterna har en 
kostnadsledarskapsstrategi, vilket kan bero på att alla tillfrågade butiker är små och 
självständiga. Respondenterna är även överens om att de har högre kostnader i sina fysiska 
butiker än motsvarande e-handlare vilket gör att de inte kan konkurrera med pris. En 
lågkostnadsstrategi är följaktligen inget framgångsrecept för en fysisk butik då de digitala 
konkurrenterna, som exempelvis inte har lika höga hyror, alltid kommer kunna ha lägre 
kostnader. 
 
R1 och R5, på de två inredningsbutikerna, vittnar båda om en önskan att erbjuda sådant som 
inte tidigare presenterats vilket enligt Nehler och Parment (2012) beskrivs som 
marknadsdrivande. Vidare vill butikerna ha ett unikt produktutbud och en framstående 
service vilket tyder på att de har en differentieringsstrategi. R5 är tydlig med att det är just 
servicen som gör dem speciella jämfört med andra butiker. Både R1 och R5 belyser även 
ständig förändring som en stark konkurrenskraft, dels när det kommer till utbud och hur de 
utformar sin butik. Även A2 har tendenser att vara differentierad då de vill fylla en lucka, 
erbjuda sådant som inte finns överallt och producerar egna produkter i liten skala vilket 
ytterligare stärker deras önskan om att erbjuda något unikt. De är dessutom 
marknadsdrivande då de även strävar efter att vara först med produkterna de säljer, avstår 
att ta in produkter andra säljer och slutar med produkter om andra börjar erbjuda dem. R2 
menar att det är svårare att vara differentierad och sticka ut idag eftersom det går att få tag 
på nästan vad som helst, när som helst, men säger att det alltid varit enkelt att sticka ut i 
Linköping eftersom alla andra är lika. Det är svårt att se att varken A1, A2 eller A5 är helt 
oersättliga eftersom de främst är återförsäljare av andras varumärken och produkter, det de 
får konkurrera med och försöka göra unikt är således exempelvis miljön och stämningen i 
butiken. Däremot är A5 helt unik eftersom de är ensam återförsäljare av ett märke i Sverige 
och även erbjuder produkter under sitt eget varumärke. På A3 finns det ingen önskan om att 
vara först på marknaden med produkter, de köper in sådant som är populärt, varför de istället 
kan beskrivas som marknadsdrivna enligt Nehler och Parments (2012) definitioner. R3 
berättar om en önskan att erbjuda kunderna en service de inte kan få på andra ställen och 
produkter som är unika varför vi ändå anser att de är differentierade. Enligt Porter (1980) 
har företag med en differentieringsstrategi även ofta god kundlojalitet vilket stärks av bland 
annat R1 som berättar att en av deras största konkurrensfördelar är att de kommer så pass 
nära kunden. 
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I det empiriska materialet framkommer att A4 är nischade eftersom de har fokus på 
märkeskläder av hög kvalitet och hållbarhet. Butiken arbetar även för att visa upp sina 
varumärkens hela sortiment, något som inte är särskilt vanligt i andra butiker och gör dem 
konkurrenskraftiga enligt respondenten. På A4 vill de ha ett attraktivt utbud men det finns 
ingen ambition om att vara först med produkter utan sådant som visat sig vara trendigt köps 
in, vilket innebär att butiken är marknadsdriven. R4 berättar att e-handeln är butikens 
främsta konkurrensfördel och det är viktigt att de kan erbjuda lika bra service som etablerade 
e-handlare. Vidare menar respondenten att det är bemötandet och att skapa mervärde för 
kunden som är viktiga konkurrensfaktorer. A2 kan även antas använda sig av en nischad 
strategi, då de valt street-scenen som segment. Butiken arbetar med produkter inom den 
valda nischen och kundgruppen är något begränsad till de kunder som har ett intresse av just 
sneakers och street. Vi gör således bedömningen att A2 har en konkurrensstrategi som är en 
kombination av differentiering och nisch. Samtliga butiker, A3 exkluderat, har en egen 
webbshop och dessa har nästan uteslutande skapats som en reaktion på den nya efterfrågan 
att kunna konsumera när och var som helst. Detta är, enligt Nehler och Parment (2012) ett 
reaktivt sätt att agera, införandet av e-handel var således marknadsdrivna beslut. 
 

Tabell 6 Egenutvecklad tabell över generiska konkurrensstrategier och 
marknadsdrivande/marknadsdrivna 

 
 

5.1.2 Försäljningskanaler 

Samtliga fallföretag grundades som fysiska butiker, förutom A5 som började på webben. Det 
Jing (2018) skriver om att fysiska butiker har behövt förändra sig på grund av beteenden som 
showrooming stämmer delvis in på vår empiri. Vidare menar Jing (2018) att det är vanligt 
att butiker förflyttar sig och erbjuder gratis parkering för att sänka sökkostnaderna för 
konsumenterna att ta sig till den fysiska butiken. Nästan samtliga respondenter har åsikter 
om parkeringsfrågan och menar att bristen på parkering försvårar situationen för de fysiska 
butikerna. Butikernas missnöje med parkeringar motsägs dock av R6 och R7 vilka menar att 
det är lätt för butiker att skylla på det fastän det i själva verket finns många parkeringsplatser. 
Således finns en viss motsättning i hur frågan upplevs av våra respondenter. Ingen av 
respondenterna har startat sin e-handel i syfte att konkurrera med andra aktörer, 
anledningarna till att öppna en e-handel skiljer sig visserligen från butik till butik men 
generellt har önskan varit att nå fler kunder och finnas tillgänglig för befintliga kunder. 
Ytterligare anledningar till att starta e-handel uppgavs vara för att det efterfrågades av 
kunderna (R1) och att kunna presentera produkter som packats ner i butiken (R2). R4 
berättar att e-handeln skapar synergieffekter med den fysiska butiken då den fungerar som 
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en marknadsföringssida och även R5 anser att de två kanalerna kompletterar varandra. Jing 
(2018) menar dock att det även kan uppstå problem vid startandet av en e-handel eftersom 
konkurrensen blir ännu tuffare vilket R1 är håller med om, respondenten menar att det på 
internet ofta är priskrig som är svåra att delta i för små verksamheter. Berman och Thelen 
(2004) menar att det är kostsamt att ha flera försäljningskanaler och även R2 och R4 belyser 
problemen med e-handeln och uppger att den innebär stora kostnader, dessutom anser de 
att det är svårt att få bra avtal på betallösningar och logistik. För R5, som dels är ensam 
återförsäljare av ett varumärke och även har ett eget varumärke, upplevs inte konkurrensen 
som speciellt hård och det kan liknas med det Arnberg et al. (2018) skriver om, att 
digitaliseringens framfart påverkar handlare som säljer generiska varor mer, och att de med 
egna varumärken inte blir lika påverkade. Detta kan även förklara varför bland annat R3 och 
R4 känner en stor konkurrens från e-handeln, då ingen av dem varken har ett eget varumärke 
eller är ensamma återförsäljare. Butikerna har lokalt ett unikt utbud enligt dem själva, men 
nationellt och globalt finns det givetvis konkurrens som påverkar. 
 
De positiva aspekterna med en e-handel är enligt våra respondenter att e-handeln hjälper 
dem nå fler kunder, även utanför Sverige. Detta stämmer väl överens med vad Berman och 
Thelen (2004) anser är fördelen med multikanalförsäljning. Vidare menar Jing (2018) att 
lönsamheten inte behöver gå upp efter en e-handelssatsning medan Berman och Thelen 
(2004) menar att multikanalförsäljning faktiskt förbättrar lönsamheten. Enligt R4 växer de 
idag mer än någonsin tack vare e-handeln och de ökade sin omsättning med 10% under 2018. 
R5 berättar att e-handeln räddar verksamheten från de dippar som finns under året. Det 
finns således vissa motsättningar mellan hur Jing (2018) och Berman och Thelen (2004) 
beskriver fysiska butiker och multikanalförsäljning, vår empiri stödjer de senare. Angående 
att förändra sina kanaler berättar både R1 och R2 att det framförallt är den fysiska butiken 
de vill driva, R2 menar att om det började gå dåligt i den fysiska butiken skulle de hellre 
försöka byta inriktning än att helt överge den och bara finnas på internet. R4 menar däremot 
att det inte finns någon anledning att slå band på sig själv för att ha kvar den fysiska butiken 
om den började gå sämre, och att det finns fördelar med att enbart bedriva en e-handel. 
 
Berman och Thelen (2004) menar även att fördelarna med flera försäljningskanaler är att 
det går att välja i vilken kanal försäljningen av särskilda produkter är mest lönsam vilket går 
i linje med att R2 startade sin e-handel som en outlet där de ville tillgängliggöra plagg som 
inte fick plats i butiken och på så sätt kunde de sälja kläder som låg på lager. R5 berättar att 
deras två kanaler verkar i symbios, när en kund är osäker på en produkt kan de uppmanas 
att gå hem, fundera och sedan beställa produkten på nätet således behöver inte ett beslut tas 
direkt i den fysiska butiken. Detta ökar chansen att köpet faktiskt genomförs eftersom 
tröskeln till att klicka hem produkten kan antas vara lägre än att gå tillbaka till butiken. I sin 
tur kan detta tänkas leda till att de får sälja mer eftersom kunden kan nå butiken på flera sätt, 
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vilket även stämmer överens med det Berman och Thelen (2004) skriver om synergieffekter 
mellan försäljningskanaler och att konsumenter tenderar att spendera mer pengar när köp 
kan göras i flera kanaler. R5 menar dock att just merförsäljning enklare genomförs i den 
fysiska butiken. R4 arbetar även med omnikanalförsäljning vilket enligt Hagberg, Sundström 
och Egels-Zandén (2016) är en utveckling av multikanalförsäljningen. R4 vill göra det 
enklare och mer flexibelt för kunden genom att till exempel möjliggöra returer av onlineköp 
i den fysiska butiken. I linje med att hjälpa kunden skriver Brynjolfsson, Hu och Rahman 
(2013) att detaljhandeln genomgår förändringar och att det idag handlar mer om att just 
hjälpa kunden vilket Bergman, Felländer och Åsbrink (2017) menar leder till ett dualt 
värdeskapande med fokus på att skapa mervärde för kunden oavsett om det är digitalt eller i 
butik. Samtliga fallföretag tar dels upp service som en av de största fördelarna med en fysisk 
butik, R4 påpekar att de vill skapa mervärde i butiken, R3 belyser att de vill att kunder som 
lämnar butiken ska känna att de fått bra hjälp, R1 tror att kunderna värdesätter den 
personliga servicen och R2 menar att det inte går att få den service som ges i en fysisk butik 
genom e-handeln. 
 
R4 och R5 tar båda upp den problematik som uppstått när prisjämförelsesidor blivit allt 
större. Att det har blivit lättare för kunden att finna både lägre priser och substitut kan vara 
en av fallgroparna med multikanalförsäljning (Reda, 2003, i Berman och Thelen 2004; Jung, 
Cho, Lee, 2014 i Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). Jing (2018) menar också att 
showrooming gör det enklare för konsumenter att jämföra pris. R4 poängterar även att det 
tar väldigt mycket tid att driva en e-handel och att det också krävs kunskaper inom IT. R7 
menar dock att problemen som ofta uppstår vid etablering av en e-handel inte bara handlar 
om att bygga upp plattformen utan att det även krävs kunskap om logistik och 
lagerhantering. Detta menar också Berman och Thelen (2004) är en nackdel med flera 
kanaler, att de innebär stora kostnader. Även R4 påpekar att det idag inte är möjligt för deras 
verksamhet att enbart drivas som en e-handel, dels av anledningen att e-handeln inte 
omsätter tillräckligt mycket. 
 
Brynjolfsson et al. (2013) skriver att det arbetas med att ta fram teknologiska lösningar för 
att förbättra butiksupplevelsen i fysiska butiker genom applikationer och digitala kuponger. 
Enligt R7 finns det i Linköping planer på att införa gamification i stadskärnan med ett 
gemensamt bonussystem och de ska även arbeta mer med nudging som är vanligt inom e-
handel. Det sker således utveckling av handeln och stadskärnan men på ett mer avancerat 
sätt än det Brynjolfsson et al. (2013) skriver om. 

 
Utformning av butik 

Samtliga respondenter berättar att de frekvent förändrar sin skyltning och utformning av 
butiken och enligt Nordfält et al. (2014) är kundupplevelsen en allt viktigare aspekt som kan 
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göra fysiska butiker unika. Baker, Grewal och Levy (1992, i Nordfält et al. 2014) menar att 
försäljare arbetar med butiksmiljön med förhoppning om att kunderna ska stanna kvar i 
butiken längre och spendera mer pengar. Nordfält et al. (2014) menar vidare att framgång 
grundas i hur en försäljare kan påverka sina kunders köpbeteende. R4 poängterar att det i 
den fysiska butiken är mycket enklare att påverka och inspirera kunderna och R5 belyser 
möjligheten till merförsäljning. Även R1 påpekar att det inom inredningsbranschen är 
mycket enklare att hjälpa kunder med individanpassade inredningsförslag i den fysiska 
butiken. Däremot har inget av fallföretagen en utarbetad strategi för hur de ska arbeta med 
utformningen av butiken utan den generella uppfattningen är att de gör det för att det är kul, 
för att det är viktigt att det ser fint ut och för att utformningen bör spegla butikens prisklass. 
R1 menar att det ska vara en upplevelse för kunderna att besöka butiken. Samtidigt som 
förändringar sker påpekar även R2, R3 och R5 vikten av att inte förändra allt i butiken, därför 
har de områden som alltid ser likadana ut för att kunderna inte ska bli förvirrade. Något som 
också talar mot den ständiga förnyelsen i butikerna är enligt R2 att ny inredning är kostsam 
och omiljövänlig. Pantano (2016) skriver att ett innovativt utformat skyltfönster kan 
attrahera fler kunder vilket kan bekräftas av R1, R3 och R4 som berättar att de använder sina 
skyltfönster och förändrar dem ofta för att visa upp sina produkter. R1 menar att de ofta 
marknadsför ett helt skyltfönster istället för bara en produkt för att skapa en känsla som inte 
e-handeln kan. Således kan det konstateras att det dels går att använda skyltfönster för att 
attrahera kunder och dels att de särskiljer den fysiska butiken från e-handeln och att det på 
så sätt går att dra fördel av det.  
 
I undersökningen av Nordfält et al. (2014) framkommer även att det är viktigt att ha kunskap 
om butiksutformningens effekter för att kunna ta kvalificerade beslut. Ingen av våra 
respondenter menar att de har kunskap om hur en butik ska eller bör utformas på bäst sätt, 
i de flesta fall går de på känsla vilket innebär att åsikterna om hur viktig kunskap är vid 
utformningen skiljer sig mellan respondenterna och Nordfält et al. (2014). Trots att 
fallföretagen inte har en utarbetad strategi arbetar de ändå på ett eller annat sätt med några 
av de faktorer både Nordfält et al. (2014) och Bäckström och Johansson (2017) undersökte i 
sin rapport. De arbetar med utformningen av butiken och påpekar vikten av god service. 
Vidare påpekade även R2 att de har märkt goda resultat när de exponerat särskilda produkter 
vilket ytterligare tyder på att de tänker på utformningen fastän de inte tror det. Med detta i 
åtanke finns det potential för butikerna att göra ännu mer och på så sätt kunna påverka sina 
kunder. Anledningar till att de inte anser sig veta hur de ska utforma butiken kan dels vara 
att de saknar kunskap om hur butiker bäst utformas och dels att de kanske inte kan spendera 
allt för stor del av sitt kapital på butikens utformning. Det finns med hänsyn till empiri och 
teori anledning att tro att butikerna skulle kunna få konsumenterna att handla i butiken 
istället för på internet om de, vid utformningen av sin butik, fokuserar på sådant e-handeln 
inte kan erbjuda, exempelvis genom att skapa en familjär stämning.  
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5.1.3 Marknadsföringsstrategier 

Samtliga respondenter uppger att marknadsföring är viktigt för att konsumenter ska känna 
till vilka de är samt vad de erbjuder. Ingen av respondenterna anser att det som enligt Kotler 
(1999) kallas massmarknadsföring är särskilt kostnadseffektivt, R1 menar till exempel att 
annan marknadsföring än den som sker på sociala medier är kortlivad och kostar för mycket. 
Respondenterna använder sig mestadels av sociala medier där inläggen är gratis och där de 
främst riktar sig till personer som redan följer dem. Denna marknadsföring är vad Kotler 
(1999) beskriver som riktad marknadsföring. 
 
Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2017) är det viktigt att bygga kundrelationer som ett 
led i att marknadsföra sig. I empirin kan vi se att samtliga respondenter håller med om detta. 
R1 nämner att en god relation med kunderna förhoppningsvis leder till att de talar gott om 
butiken och R5 menar att ett dåligt kundbemötande kan leda till att personen berättar för sin 
omgivning om den negativa erfarenheten. Två av de tillfrågade företagen har en kundklubb 
de använder sig av för att bygga upp en lojalitet och relation med sina kunder. R3 säger 
exempelvis att chansen att en kund återkommer till butiken är större när de är medlemmar 
medan R5 nyligen infört en kundklubb och utöver den använder Instagram för att även bygga 
en relation till sina följare. Bland butikerna som inte har någon kundklubb är anledningen 
generellt att respondenterna själva ogillar kundklubbar och inte anser att genuina relationer 
kan byggas genom sådana medlemskap. R7 menar att det är en styrka när butiker känner 
sina kunder och det arbetas därför med att underlätta för medlemsbutikerna att samla in 
data om kunderna för att kunna lära känna dem ännu bättre och därmed få möjlighet att 
kundanpassa sina erbjudanden mer. Det Kotler, Armstrong & Parment (2017) skriver 
gällande vikten av goda kundrelationer överensstämmer således med vår empiri. Hur 
marknadsföringen förändrats på grund av digitaliseringen diskuteras senare i analysen. 

 
5.1.4 Att konkurrera med pris och prisspridning 

I empirin framgår att respondenterna anser att de inte kan konkurrera med pris. R4 och R5 
berättar att de alltid följer de rekommenderade priserna från leverantörerna men att det 
alltid finns återförsäljare som inte gör det och istället säger att de har en kampanj på 
produkterna, vilket tyder på att det finns en prisspridning även på dessa marknader. 
Respondenterna anser också att det oftare är reor, kampanjer och erbjudanden på nätet och 
att de digitala aktörerna kan ta lägre priser eftersom de ofta har lägre kostnader. R1 
observerar dock priserna hos e-handlarna för att deras egen prissättning inte ska skilja sig 
för mycket från konkurrenternas. Empirin stämmer i detta fall väl överens med det 
Brynjolfsson och Smith (2000) kom fram till i sin undersökning - att det generellt är lägre 
priser på nätet och att “lagen om ett pris” inte stämmer utan att prisspridning är vanligt. 
Huruvida detta beror på att Bertrands antaganden inte är uppfyllda eller något helt annat 
framgår inte. Vissa respondenter har även berättat att de undviker att ta in produkter som 
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många har eftersom det ökar risken att bli jämförd och delaktig i ett priskrig. Empirin tyder 
alltså på att Brynjolfsson och Smiths (2000) resultat skulle kunna gälla även för inredning 
och beklädnad, även om det naturligtvis krävs mer forskning för att kunna slå fast ett sådant 
resultat. 
 
Våra respondenter strävar inte heller efter att ha lägst pris, R1 och R3 belyser snarare vikten 
av att ha en bredd i sortiment och priser och R5 menar att de inte är en butik med kampanjer 
utan att de erbjuder service och kvalitet. I Brynjolfsson och Smiths (2000) undersökning 
framgick att de aktörer som hade lägst pris inte alltid hade störst, eller ens en särskilt stor, 
del av marknaden - detta tyder på att det inte alltid behöver vara viktigt att ha det lägsta priset 
utan att det kanske istället, likt det R5 antyder, mer handlar om vilken service kunden får. 
Trots detta är prisjämförelsesidor något som blivit allt vanligare och som har stor effekt på 
handeln vilket både Jung, Cho och Lee (2014, i Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016) 
och flera av denna studies respondenter vittnar om. R4 beskriver att trafiken till deras e-
handel ökar när de haft kampanjer vilket är ett resultat av att folk bevakar och snabbt får 
information om prissänkningar med hjälp av prisjämförelsesidor. Att dra slutsatser om 
vilken betydelse pris har är således inte särskilt enkelt eftersom empiri och teori både anser 
att låga priser inte alltid är avgörande och att sänkningar i pris har stor effekt och leder till 
ökad försäljning.  
 
Brynjolfsson och Smith (2000) skriver också att de flesta konsumenterna inte har så stor 
kontakt med digitala försäljare och att de därför har ett behov av att vara försiktig med vem 
de handlar av. Detta stödjs i empirin av R5 som berättade att de tagit in billigare varor för att 
minska barriärerna för konsumenterna att beställa från deras e-handel första gången. Detta 
menar R5, också är för att kunderna vid ett senare tillfälle ska våga handla och känna sig 
trygga med att butiken är säker och erbjuder god service när de vill köpa något dyrare vilket 
går i linje med det Brynjolfsson och Smith (2000) beskriver om att tillit och ett rykte som 
pålitlig gör att både fysiska och digitala försäljare kan få konsumenterna villiga att betala 
mer. I 1.2 Problemdiskussion, diskuterade vi hur förändringar i konjunkturläget kan påverka 
butikerna. R5 menar att framtiden är osäker på grund av just konjunkturen, vilket gör det 
svårt att säga hur butikens prissättning kommer se ut framöver. Detta styrker ytterligare den 
problematik som finns kring att diskutera prissättningen för fysiska butiker.  
  



 
 
 

 66 

5.2 Hur fristående fysiska butikers strategier påverkas av den strukturella 

förändring digitaliseringen medfört 

5.2.1 Digitaliseringens effekter 

Bergman, Felländer och Åsbrink (2017) anser att de fysiska butikerna och e-handeln kan 
samarbeta och att det kan få positiva effekter, vilket stämmer väl överens med den insamlade 
empirin. Det respondenterna fokuserar på är att deras fysiska butik och den egna e-handeln 
samarbetar vilket får positiva synergieffekter. Exempelvis menar R5 att konsumenterna 
känner sig tryggare att beställa från A5 på nätet med anledning av att de även har en fysisk 
butik. När det kommer till e-handeln överlag menar R1 att de påverkats positivt på så vis att 
deras sätt att presentera känslor har utvecklats och förbättrats. R2 och R4 menar också att 
en effekt är att deras produkter blir marknadsförda även av de digitala butikerna vilket de ser 
som en fördel. Detta ökar konsumenters medvetenhet för butikernas varor och ger positiva 
effekter även för de fysiska butikerna. Det vi ser i empirin är således att de tillfrågade 
butikerna anser att de kan dra nytta av e-handelns framfart dels genom att komplettera den 
och förstärka det de, men inte e-handeln, kan erbjuda och dels genom att e-handeln bland 
annat gör en del av den marknadsföring butikerna annars hade behövt göra själva. 
 
I referensramen beskrivs snålskjuts och showrooming vara problem för de fysiska butikerna 
och något som i förlängningen kan innebära problem även för tillverkaren då produkten till 
slut inte längre visas upp i butik (Jonsson et al. 2017; Bergman, Felländer & Åsbrink, 2017). 
Butikerna inom beklädnad, R2, R3 och R4 upplever showrooming dagligen och 
respondenterna menar att beteendet sker mer öppet idag, konsumenterna verkar inte längre 
skämmas över att de bara går till butiken för att de vill se produkten innan de beställer online. 
R4 menar dock att problemen de fysiska butikerna står inför kan användas för att sätta press 
på tillverkarna. Detta eftersom tillverkarna, genom butikerna, får möjlighet att visa upp 
produkterna vilket respondenten och Bergman, Felländer och Åsbrink (2017) menar skapar 
en beroendesituation för tillverkarna gentemot butikerna. Risken att fenomenet snålskjuts 
skulle leda till att tillverkarna till slut inte kan visa upp sina produkter är alltså något de 
fysiska butikerna kan använda till sin fördel, enligt R4. R5 berättar att konsumenterna kan 
komma in i butiken och få den hjälp och service de behöver för att sedan beställa produkten 
på nätet, men detta är inte ett problem för butiken då det för dem innebär att kunden handlar 
från A5s egen webbutik och således går försäljningsintäkterna fortsatt till företaget självt. 
 
Som vi nämnt i analysavsnitt 5.1.4 om prisspridning har tidigare studier (Brynjolfsson & 
Smith, 2000) och vår empiri visat att e-handeln ofta erbjuder lägre priser än de fysiska 
butikerna, något respondenterna menar beror på att dessa aktörer ofta har lägre kostnader. 
Den allmänna uppfattningen bland respondenterna är nämligen att de produkter de säljer 
ofta finns tillgängliga till ett lägre pris på den digitala marknaden. Som ett resultat av 
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digitaliseringen är det alltså inte längre möjligt för de fysiska butikerna att konkurrera med 
pris eftersom en digital konkurrent nästan alltid har ett ännu lägre pris. Teori och empiri 
stämmer alltså väl överens i detta fall. Mehra, Kumar och Raju (2018) menar att 
showrooming kan hanteras genom att sätta samma pris på produkterna som e-handlarna 
eller genom att sälja produkter som är unika för butiken. Dessa två tillvägagångssätt skulle 
innebära att kunden antingen inte tjänar någonting på att handla på nätet eller att de inte 
har möjligheten. Att detta är saker de tillfrågade butikerna gör framgår i analysens delar om 
hur de bestämmer sitt utbud samt hur de prissätter sina varor och det är därför rimligt att 
anta att detta är en konsekvens av digitaliseringen och e-handelns framfart. Respondenterna 
vittnar dock också om att det ofta finns verksamheter på nätet som “alltid har något 
erbjudande” och att de inte kan hålla dessa lägre priser eftersom de har kostnader som måste 
täckas. I detta fall stämmer alltså teori och empiri överens till viss del, att hålla samma priser 
som e-handlarna, vilket rekommenderas som ett sätt att motverka showrooming i teorin, är 
inte alltid ett möjligt alternativ enligt empirin. Däremot finner vi att ett antal av butikerna 
inte vill delta i försäljningen av produkter där konkurrensen är hård utan hellre tar in sådant 
som inte är lika vanligt, något som enligt R1 görs för att undvika att hamna i priskrig. Dessa 
butiker vill hellre erbjuda varor som inte kan hittas på andra ställen vilket går i linje med vad 
som enligt teorin är ett bra sätt att hantera showrooming på. 
 
I empirin framkommer att det görs ansträngningar för att skapa lojalitet och trogenhet 
genom att förmedla att priset som anges idag kommer vara detsamma imorgon och att det 
inte kommer ske realisationer, även om det inte uttryckligen benämns som ett sätt att 
hantera e-handlarna på. Detta kommuniceras genom att väldigt sällan ha erbjudanden, vilket 
enligt flera respondenter är direkt motsatt till hur många av e-handlarna arbetar. Att särskilja 
sig från e-handeln på det här viset nämns inte i referensramen men är en aspekt som enligt 
empirin tycks vara väldigt betydelsefull. Ett resultat av att arbeta så är att de aktuella 
butikerna inte erbjuder samma priser som försäljarna på nätet när dessa har kampanjer, 
erbjudanden eller reor på varorna eftersom de fysiska butikerna vill hålla sina prisnivåer 
konstanta för att visa en trogenhet mot kunden. Empirin skiljer sig följaktligen från teorin i 
detta fall, de fysiska butikerna erbjuder inte alltid samma priser som e-handlarna. 
 
I referensramen framgår även att butikerna behöver ta hänsyn till ny teknologi och använda 
sig av den om de vill hålla sig konkurrenskraftiga (Bäckström & Johansson, 2017). Kotler 
(1999) uttrycker också att en av orsakerna till att marknaden ständigt förändras är tekniken 
och att företagen måste hänga med i utvecklingen. Detta stämmer väl överens med det vi 
funnit i empirin. R1, R2, R3 och R5 uttrycker alla att ny teknik, inte minst sociala medier, är 
av stor vikt för dem och att den allra största delen, om inte all, av deras marknadsföring 
numera sker just på sociala medier. Att synas där och uppdatera sina följare ofta är enligt 
respondenterna vitalt för att överleva och hålla sig konkurrenskraftig. 
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Krav på personal 

Bäckström och Johansson (2017) belyser att butikspersonalen idag behöver mer kunskap då 
konsumenterna kräver mer av dem som arbetar i butiken. Detta upplevs enligt vår empiri av 
alla respondenter, dessutom tydliggörs att det både gäller ökade krav för butikspersonalen 
när det kommer till kunskaper inom sina branscher men även inom just försäljning och 
kompetens inom andra ämnesområden. Det handlar således inte bara om att personalen ska 
kunna bidra med expertis inom sitt specifika område utan det är minst lika viktigt med annan 
kompetens för att överhuvudtaget kunna driva en butik menar flera av respondenterna. R5 
berättar att när de enbart verkade på Instagram var det extra viktigt att ha djup kunskap om 
sin bransch och kunna uttrycka sig inspirerande i bildtexter. Enligt R1 är konsumenter idag 
redan väl pålästa men respondenten tror även att de uppskattar att kunna få personlig service 
i butik. R1 menar också att det idag kan vara enklare att “låtsas” vara expert av den 
anledningen att de inte kan få sådan service genom e-handeln. R2 menar att det är viktigt att 
de har kunskap om vad som är aktuellt just nu och att det även är enklare att få tag på den 
informationen idag. R3 och R5 berättar att kraven på att sälja mer och värva medlemmar är 
vad som förändrats mest för dem, att det inte räcker med att “bara” vara ett butiksbiträde 
idag. Även R4 påpekar det faktum att det krävs mer av personalen idag, en bredd i sin 
kompetens inom bland annat IT är betydelsefullt med tanke på den digitala utvecklingen. 
Både R6 och R7 påpekar att det sker ett generationsskifte just nu och att det finns personer 
som saknar kompetens inom teknologi som idag är viktigt. Det Bäckström och Johansson 
(2017) antyder stämmer således överens med vår empiri när det kommer till att kunderna 
kräver inspiration, kunskap och tillgänglighet - däremot tar deras teori inte upp vikten av att 
inneha annan kompetens inom exempelvis hur en butik ska drivas i en digitaliserad miljö 
vilket flera av våra respondenter berättat om är viktigt. 
 
Det går även att koppla personalens allt större betydelse till marknadsmixen som enligt 
Kotler, Armstrong och Parment (2017) består av de fyra P:na. Personalen innefattas i 
påverkan och har således inte en speciellt stor del i teorin. Utifrån vår empiri finns det 
anledning att tro, likt det Bergman, Felländer och Åsbrink (2017) och Bäckström och 
Johansson (2018) menar, att personalens kunskaper kommer vara en av de stora 
anledningarna till att den fysiska butiken fortsatt efterfrågas. Därmed finns det anledning att 
utveckla den traditionella teorin om marknadsmixen och ge personalen en större plats när 
företag utformar sina strategier. Således ifrågasätter vi den traditionella marknadsmixen och 
menar att påverkan istället skulle kunna döpas om till personal eller att den utvidgas med 
ytterligare ett P vilket grundas i empirin samt tidigare forskning om digitaliseringens 
effekter. 
 
Personalen kan även anses ha en stor betydelse när det kommer till att skapa en upplevelse 
och ge god service i den fysiska butiken. Detta då det även är upplevelsen som särskiljer 
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fysiska butiker från e-handeln och något bland annat Pine och Gilmore (1999) och Bergman, 
Felländer och Åsbrink (2017) benämner som The experience economy. Som nämnts tidigare 
menar bland annat R1 att det idag handlar om att leverera upplevelser i den fysiska butiken. 
Även R7 påpekade att dagens butikskoncept bygger mer på känslor och upplevelser. R2 
berättar att det är viktigt för dem att skapa en trivsam stämning och känsla i butiken och R5 
beskriver sin butik som ett vardagsrum dit kunderna kommer även om de bara vill prata. 
Utifrån ovanstående analys går det att konstatera att butikerna anser att personalen är en 
viktig del i den fysiska butiken och att de även finns belägg för att de arbetar med det som 
kallas för The experience economy och att det är faktorer som påverkat dem i och med 
digitaliseringen. 

 

5.3 Fristående fysiska butikers syn på framtiden med avseende på vilka 

strategier som kan stärka deras konkurrenskraft och möjlighet att 

långsiktigt överleva 

Utifrån vår teori, empiri och ovanstående analys kan vi diskutera hur framtiden ser ut för de 
fristående fysiska butikerna enligt våra respondenter. De flesta av respondenterna anser att 
framtiden för deras egen butik är ljus men att det kommer bli svårare för andra butiker. De 
menar bland annat att det, för att vara konkurrenskraftig, är en fördel att både ha en fysisk 
butik och e-handel. R3 ser däremot skeptiskt på framtiden och tror att det är avgörande om 
de kan starta en e-handel eller inte för att överleva. 
 
I avsnitt 1.2.1 Förändrad infrastruktur inom sällanköpsvaruhandeln tog vi upp att Hultman 
(2018, i Johansson, 2018) anser att det alltid kommer finnas en efterfrågan på 
kunskapsöverföring, det personliga mötet och den fysiska platsen. Detta stämmer väl 
överens med det som uppkommit i vår empiri då våra respondenter menar att känslan, 
stämningen, den personliga kontakten och servicen som kan skapas i en fysisk butik inte 
återfinns i digitala butiker. Hultman (2018, i Johansson, 2018) menar vidare att den fysiska 
butiken kommer behöva förändras men att den inte kommer försvinna, vilket även 
Rosenström (2016) skriver om. Han menar att butikernas era inte är förbi men att det 
handlar om hur de väljer att förändra sig för att hantera hotet. Detta är något som stämmer 
överens med R7s beskrivning om att det blir en utmaning för butikerna att anamma kravet 
på förändring i sina verksamheter. Det handlar idag inte längre om att bara handla utan om 
att skapa upplevelser, vilket också stämmer överens med fenomenet The experience 
economy. Hultman (2018, i Johansson, 2018) och Rosenström (2016) är alltså överens om 
att den fysiska butiken behöver förändras om den ska finnas kvar och även Grant (2016) 
skriver att det är viktigt att följa med i de förändringar som sker i omvärlden. Teori och empiri 
stämmer väl överens då respondent 2, 5, 6 och 7 hävdar att de fysiska butikerna måste hålla 
sig i ständig förändring och alltid vara villiga att anpassa sig till sin marknad för att fortsatt 
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kunna vara konkurrenskraftiga och överleva. R2 säger exempelvis att det inte går att vara 
bakåtsträvande inför stora förändringar i människors köpbeteenden och R5 uttrycker att de 
som vägrar förändras kommer dö ut. För att undvika detta kan butiker tvingas förändra hela 
sina butikskoncept, menar R5. R4 och R7 menar vidare att det är enklare för små butiker att 
förändras men R4 anser också att det är mindre flexibelt och skalbart i en fysisk butik vilket 
gör att förändringarna tar längre tid. R2 och R4 tror också att det framöver kommer vara 
viktigt att vara unik och nischad för att vara lönsam och klara framtida utmaningar bättre. 
R1 har valt att ha leveranser ofta och både R1 och R2 försöker skylta om ofta för att butiken 
ska hållas i ständig förändring. R5 förändrar hela tiden sitt utbud och tar in produkter de inte 
haft tidigare, och påpekar också att de kommer göra allt de kan för att följa med i utvecklingen 
eftersom de vägrar lägga ner. Detta är åtgärder som skulle kunna bero på en önskan om att 
motverka den “stelhet” och inflexibilitet R4 tidigare berättat om. När det kommer till att 
förändras och anpassa sig till samhällsutvecklingen är teori och empiri alltså överens om att 
det kommer vara en förutsättning för att överleva som fysisk butik och empirin ger flera 
tydliga exempel på hur detta kan ta form.  
 
Som nämnt under 5.2.1 Krav på personal är bred kunskap en faktor som blivit allt mer 
central och empirin tyder även på att detta kommer fortsätta bli viktigare i framtiden. Det 
kommer vara en nödvändig strategisk förändring för de fysiska butikerna att förvärva 
kunskap inom teknologi, logistik och lagerhantering. Sådan kunskap krävs för att driva en 
framgångsrik e-handel, vilket flera av respondenterna anser är mer eller mindre avgörande 
framöver. Att kunskap inom dessa områden är vitalt inför framtiden är något som belysts 
mer i vår empiri än i den tidigare forskningen, även om den senare tagit upp att personalen 
idag behöver vara kunnigare då konsumenterna kräver det.  

 
Samtliga respondenter nämner att miljö är en aspekt som blir allt viktigare men denna faktor 
tas inte upp i referensramen. R1 och R3 påpekar det faktum att fria frakter och returer gör 
att konsumenter beställer hem saker i överflöd och R3 tror att den fysiska butiken skulle få 
ett uppsving om dessa erbjudanden togs bort. R1 påpekar även att det finns en skevhet i att 
konsumenter vill vara miljövänliga men att det ofta är något som bara sägs snarare än faktiskt 
genomförs och hoppas att detta kommer förändras framöver. R3 beskriver att miljövänlighet 
är en faktor som tas hänsyn till när de köper in produkter då det efterfrågas av deras kunder 
och R7 berättar att frågan om miljö och hållbarhet allt mer påverkar butikerna eftersom 
konsumenterna hela tiden blir mer medvetna om sin konsumtion. R5 beskriver att allt färre 
köper påsar idag vilket är positivt för miljön och de försöker även använda sig av emballage 
flera gånger för att minska den negativa effekten deras e-handel har på miljön. R2 hoppas att 
deras produkter, som har ett högre pris, också har en längre livslängd då de vill undvika fast 
fashion. R4 beskriver att de är medvetna om att e-handeln är negativ för miljön och trots att 
de är en liten aktör så bidrar de självklart till detta, vilket är något även R5 tar upp. 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att empirin indikerar att miljömedvetenhet är en aspekt som 
i framtiden kommer fortsätta att bli allt viktigare vilket skulle kunna vara positivt för de 
fysiska butikerna eftersom e-handeln är det handelsalternativ som påverkar miljön mest på 
grund av transporter och emballage. I nuläget är miljömedvetenheten dock negativ för de 
fysiska butikerna eftersom konsumenterna, enligt R1, inte reflekterar över den negativa 
miljöpåverkan som e-handeln medför och således handlar mindre i de fysiska butikerna. Att 
öka medvetenheten hos konsumenterna är med andra ord en framtida utmaning.  
 

Butiksdöden 

Den ökade konkurrensen från bland annat e-handeln framställs i media ofta som 
butiksdöden. I vårt empiriska material målas en något annorlunda bild av butiksdöden upp. 
Även om respondenterna tror att många butiker kommer behöva lägga ner framöver, delvis 
som ett resultat av den ökade e-handeln, menar exempelvis R2 att det är naturligt och att 
butiker alltid kommit och gått. R2 förklarar det med att utbud och handelsbeteenden 
förändras och menar att företag som konkurrerar med pris och öppettider får det värre. Detta 
går lite emot det teorin säger eftersom det tidigare uppgetts att det rekommenderas att 
konkurrera med pris för att motverka exempelvis showrooming, vilket är ett beteende fysiska 
butiker i allt större utsträckning stöter på. R5 poängterar att det absolut viktigaste är att synas 
på sociala medier och att det är otroligt påfrestande och en ständig stress att hela tiden 
behöva vara närvarande där. R7 menar att det framförallt är en omställning av butikskoncept 
idag snarare än en död. Inte heller R6 tror att de fysiska butikerna kommer försvinna, snarare 
att det kommer skapas kombinationer av butiker, där du både kan hämta ut ett beställt paket 
och känna på varor. R4 är säker på att den fysiska butiken kommer att finnas kvar men att 
dessa kommer vara de som bäst kan anpassa sig till vad kunden vill ha. Vidare menar 
respondenten att utmaningen framöver blir att finna en balans mellan fysisk butik och e-
handel och att många fysiska- och webbutiker kommer tvingas lägga ner innan balansen 
uppstår, men inte att showrooms kommer bli en ny standard. Att butiker lägger ner är dock 
inte helt oproblematiskt då våra respondenter anser att de inte själva kan dra konsumenterna 
till staden. Av den anledningen är det alltså viktigt att inte allt för många butiker tvingas 
stänga innan denna balans uppnåtts, annars kommer ingen klara sig särskilt bra. R4 menar 
vidare att uppbyggnaden av stadskärnan är en stor anledning till att så många - framför allt 
kedjor - kommer behöva lägga ner sina butiker, vilket är en bild som skiljer sig från den vi 
sett i referensramen. Hos flera av respondenterna talas det även om att hyrorna är höga och 
att det har stor inverkan på om en butik överlever eller inte. R3 menar att det inte finns någon 
anledning att betala höga hyror när det istället skulle vara möjligt att bara ha ett lager varifrån 
varor skickas. Således finns det anledning att tro att fastighetsägarna framöver kommer få 
en allt viktigare roll i huruvida de fysiska butikerna i framtiden kommer kunna vara 
lönsamma och stay alive.  
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6. Slutsatser och vidare forskning 
I följande kapitel besvaras forskningsfrågorna för att uppfylla studiens syfte. Slutligen 
presenteras studiens bidrag och det ges förslag till vidare forskning. 
 

6.1 Studiens syfte och forskningsfrågor 

Studien syftar till att skapa förståelse för hur fristående fysiska butiker hanterar den ökade 
konkurrensen från e-handeln i och med digitaliseringen och hur de ser på sin framtid. Detta 
görs genom att beskriva och förklara hur fristående fysiska butiker arbetar för att vara 
konkurrenskraftiga samt påvisa vilka förändringar de genomför, om några, för att bemöta de 
utmaningar digitaliseringen medfört och fortsätter att medföra. Nedan besvaras de 
forskningsfrågor vi formulerat inom ramen för syftet. 
 

6.1.1 Hur arbetar fristående fysiska butiker med konkurrensstrategier? 

Respondenterna arbetar sällan utifrån de konkurrensstrategier som framställs i teorin, 
däremot arbetar de på det sätt de själva tror är bäst för just deras butik vilket dock ofta kan 
kopplas till de teoretiska konkurrensstrategierna.  
 
Det finns motsättningar i huruvida konkurrensen på marknaden för de fristående fysiska 
butikerna är hög eller låg. Detta då det finns indikationer som talar för att den lokalt är låg, 
men när hänsyn tas till omvärlden och de digitala butikerna är den hög. Vidare menar 
butikerna att de inte enbart konkurrerar med direkta substitut utan generellt om 
konsumenternas plånböcker. Det finns även motsättningar när det kommer till 
leverantörernas förhandlingsstyrka då den dels blivit starkare som en konsekvens av att 
leverantörerna blivit färre och dels har blivit svagare när butikerna blivit färre. Det 
framkommer även att de fysiska butikernas möjliga generiska strategier är den 
differentierade och den nischade. Detta beror på att kostnadsledarskap inte kan uppnås av 
fysiska butiker eftersom de har höga kostnader i form av bland annat hyra. De digitala 
aktörerna undkommer dessa kostnader och kommer därmed nästan alltid ha lägre totala 
kostnader, vilket gör kostnadsledarskapsstrategin ouppnåelig för en fristående fysisk butik. 
Det tydliggörs även att butikerna vill ha ett unikt utbud snarare än att köpa in sådant många 
butiker redan har. Samtidigt följer vissa butiker befintliga trender då det finns risker med att 
vara först, vilket kan bero på begränsat kapital. Således kan sägas att det både finns butiker 
som arbetar marknadsdrivande och marknadsdrivet.  
 
Det framgår också att multikanalförsäljning ger positiva synergieffekter mellan kanalerna 
eftersom verksamheterna kan nå fler konsumenter, öka försäljningen samt visa upp sådant 
som plockats ner i den fysiska butiken. I den fysiska butiken bör det fokuseras på att erbjuda 
sådant e-handeln inte kan erbjuda för att vara framgångsrik, exempelvis genom att skapa en 
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upplevelse och ge personlig service. Vidare är marknadsföring vitalt för butikerna och 
samtliga respondenter menar att det är sociala medier som är deras främsta kanal utåt, det 
är därför viktigt att vara aktiv där. Butikerna arbetar med riktad marknadsföring eftersom 
massmarknadsföring inte har särskilt stor effekt. När det kommer till butikernas prissättning 
anser de att det inte är möjligt att frångå leverantörernas rekommenderade priser men att 
det ofta finns andra som gör det, vanligen e-handlare. För butikerna finns det ingen 
anledning att vara den butik som har lägst pris, de vill hellre erbjuda god service och ett 
mervärde.  

 
6.1.2 Hur påverkas fristående fysiska butikers strategier av de strukturella 

förändringar digitaliseringen medför? 

Digitaliseringen har medfört ett flertal effekter för de fysiska butikerna. Flera av 
respondenterna berättar om de positiva aspekter digitaliseringen lett till vilket framförallt är 
att den fysiska butiken får större möjlighet att fokusera på att erbjuda det e-handeln inte kan, 
exempelvis möjligheten att ge personlig service och känslan som finns i en butik. Ytterligare 
ett sätt de fristående fysiska butikerna särskiljer sig från e-handeln är genom att de av 
strategiska anledningar inte ha rea särskilt ofta, då detta skapar lojalitet till kunderna. 
Digitaliseringen och e-handeln har även inneburit förbättrade förutsättningar på så sätt att 
produkterna som säljs i butikerna visas upp och marknadsförs även av andra och på fler 
ställen, detta skapar en ökad medvetenhet om märken och produkter hos konsumenterna. 
De negativa konsekvenserna av digitaliseringen menar butikerna bland annat är att internet 
har gjort det enklare att hitta fler försäljare vilket gjort varor mer lättillgängliga. Detta har 
lett till att det är svårare att sticka ut och erbjuda något unikt. Ytterligare en negativ effekt är 
att digitaliseringen medfört ett priskrig och att det idag finns prisjämförelsesidor som gör det 
enklare för konsumenter att hitta eller invänta ett lägsta pris. Detta bidrar även till att 
problemen med showrooming ökar och butikerna, framförallt de som verkar inom 
beklädnad, upplever nu detta beteende varje dag. Även i teorin framställs showrooming som 
ett av dagens stora hot mot de fysiska butikerna där två metoder för att bemöta detta 
framhävs. Av dessa två metoder kan butikerna enbart erbjuda något unikt, att sänka sina 
priser är inte möjligt på grund av de höga kostnaderna. Vidare kan risken för snålskjuts anses 
minska när digitaliseringen gjort att butikerna blivit färre och tillverkarna är beroende av att 
visa upp sina produkter. Detta skulle kunna sägas leder till att de fristående fysiska butikerna 
blir starkare i sina val av strategier då risken att bli styrd av leverantörerna minskat. I så fall 
skulle leverantörerna exempelvis inte längre kunna styra över butikernas prissättning eller 
utbud. 
 
Idag krävs även bredare kompetens hos butikspersonalen, dels eftersom konsumenterna 
själva är mer pålästa och därför ställer högre krav på personalen och dels då butikerna 
behöver arbeta strategiskt genom att skapa upplevelser i butikerna för att särskilja sig från e-
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handeln. Digitaliseringen har således lett till att personalen fått en allt viktigare roll. 
Dessutom framkommer att det krävs ytterligare kunskap inom exempelvis teknologi, logistik 
och lagerhantering eftersom det är viktigt, men komplicerat, att ha en e-handel. 

 
6.1.3 Hur ser fristående fysiska butiker på sin framtid med avseende på vilka 

strategier som kan stärka deras konkurrenskraft och möjlighet att långsiktigt 

överleva? 

Denna studie kan konstatera att hotet om en butiksdöd inte gäller alla men att det finns ett 
behov av att anpassa sig till den värld vi lever i och förändra sina gamla koncept för att kunna 
överleva. De fysiska butikerna kommer inte helt försvinna även om vissa butiker kommer 
tvingas stänga, delvis på grund av digitaliseringen. Framöver kommer det vara allt viktigare 
att vara unik och nischad, och de som driver butiker behöver ha bredare kunskap för att 
fortsatt vara framgångsrika. Butikerna påverkas även av hur det går för andra butiker, med 
anledning av att de inte själva kan dra folk till en tom stad, således är det betydelsefullt att 
det går bra för flera aktörer. Vår studie kan även konstatera att det är viktigt att även i de 
fysiska butikerna använda sig av teknologiska lösningar. Bland annat kommer det 
genomföras projekt för att underlätta för de fysiska butikerna genom att införa gamification 
och nudging i stadskärnan. Detta för att den fysiska handeln ska kunna dra nytta av de 
positiva aspekterna med e-handeln vilket vi menar kommer kunna påverka de fristående 
fysiska butikerna positivt framöver.  
 
Studiens resultat visar också att miljömedvetenhet är en aspekt som kommer bli allt 
viktigare. Eftersom e-handeln är mer resurskrävande och därmed mer omiljövänlig skulle 
detta kunna vara positivt för de fristående fysiska butikerna. Om konsumenter blev mer 
medvetna om e-handelns negativa miljöpåverkan går det att anta att de skulle handla mer i 
fysiska butiker. Däremot skulle även fysiska butiker som använder sig av flera 
försäljningskanaler påverkas av detta vilket innebär att även dessa butiker behöver göra 
strategiska förändringar för att arbeta mer miljövänligt. 
 
Denna studie inleds med att 5000 butiker lagts ner i Sverige mellan åren 2011-2017 vilket 
indikerar ett hot om en stundande butiksdöd men detta kan utifrån vår undersökning 
ifrågasättas. Butiker lägger ner och så kommer det alltid vara, men så länge det finns en vilja 
till förnyelse och förändring hos dem som bedriver fysiska butiker finns det ingen anledning 
att tro att e-handeln ska ta över all handel. Både empiri och teori tyder på att det inte råder 
några tvivel om att det kommer krävas mycket kunskap, flexibilitet och nischning av de 
fysiska butikerna men att det, med dessa aspekter uppfyllda, är möjligt att även 
fortsättningsvis driva en framgångsrik fysisk butik. I framtiden kommer det handla om att  
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finna en balans där de fysiska butikerna och e-handeln kompletterar varandra och på olika 
sätt finns tillgängliga och underlättar för konsumenten. 

 
6.2 Studiens bidrag 

Vi vill med denna studie ge en inblick i hur situationen ser ut på den idag allt mer ifrågasatta 
marknaden för fysiska butiker. Det vi kunnat konstatera är att framtiden inte ser så negativ 
ut som den ofta framställs i media. Vi menar således att det fortsatt finns mycket att hämta 
på den studerade marknaden men att det, som vi tidigare nämnt, kommer krävas att 
traditionella butikskoncept förändras för att de fortsatt ska kunna vara lönsamma. 
 
Studiens teoretiska bidrag är insikten att de teorier som tas upp i referensramen saknar 
beståndsdelar som enligt vår empiri är viktiga för att förklara de fysiska butikernas situation, 
framför allt miljömedvetenhet. Ytterligare bidrag är insikten att Porters generiska strategier 
inte är fullt användbar i sin ursprungliga form. För att kunna applicera teorin på de fysiska 
butikerna tycks modellen behöva renodlas. De fristående fysiska butikerna uppgav att de inte 
kunde konkurrera med pris eller kostnadsledarskap då deras digitala konkurrenter presterar 
bättre på detta område och de generiska strategier som kvarstår blir således differentiering 
och fokus/nisch. Det kan även konstateras att de marknadsföringsstrategier de fysiska 
butikerna använder är begränsade till riktad marknadsföring. Massmarknadsföringen 
beskrivs vara kostsam och inte särskilt effektiv och det skulle således kunna ifrågasättas 
huruvida denna marknadsföringsstrategi är relevant för fristående fysiska butiker. Vidare 
kan även teorin om marknadsmixen stöpas om då vi utifrån våra resultat menar att det finns 
anledning att ge personalen en större betydelse eftersom det framkommit att kraven på dem 
blivit allt högre. Slutligen finns ingen vilja att arbeta med lägst pris, det viktiga för butikerna 
är snarare att förmedla en känsla. 
 
Utifrån dessa insikter kan vi presentera en modifierad analysmodell där vi belyser faktumet 
att ovan nämnda traditionella konkurrensstrategier inte kan appliceras i sin helhet på 
fristående fysiska butiker när de påverkas av digitaliseringen, utan behöver renodlas. Detta 
visualiseras med en stjärna efter de aktuella konkurrensfaktorerna. Vidare tas prissättning 
bort som en viktig konkurrensfaktor och ersätts av miljö eftersom det visat sig vara en aspekt 
som påverkar de fristående fysiska butikernas konkurrenskraft. 
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Figur 4 Justerad analysmodell. 

 
Vår studies empiriska bidrag är en förståelse för hur fristående fysiska butiker i en svensk 
stad hanterar den ökade konkurrensen från e-handeln i och med digitaliseringen och hur de 
ser på sin framtid. 
 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Under studiens gång uppkom frågor vi anser är intressanta att studera närmare i framtiden. 
Dels tycks studiens empiri stämma överens med teorin om att priserna på nätet generellt är 
lägre än i fysiska butiker, likt det Brynjolfsson och Smith (2000) presenterade. Vad detta 
beror på är inte uppenbart i denna studie och vi finner det därför intressant att studera dessa 
prisspridningar på de aktuella marknaderna ytterligare för att finna svar på varför de 
uppkommit. 
 
Det vore även intressant att studera hur väl olika strategier och åtgärder fungerar för att 
minska fysiska butikers utsatthet gentemot e-handeln och digitaliseringen. I vår studie 
framkommer att butikerna inte vet hur de bör arbeta strategiskt utan oftast går efter 
magkänsla. Det är därför intressant att undersöka huruvida butiker känner sig säkrare med 
uttalade konkurrensstrategier eller om det inte har någon betydelse. 
 
Det vore även intressant att undersöka hur fastighetsägare ser på situationen då deras 
betydelse för näringslivet och de fysiska butikerna vid flera tillfällen togs upp av 
respondenterna. Slutligen rekommenderar vi att det genomförs en studie om marknaden för 
fysiska butiker och digitaliseringen av handeln ur konsumenternas perspektiv – eftersom 
konsumenterna trots allt har stor makt över handelns vara eller icke vara. 
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Bilagor 

Intervjuguide  

Företaget 
Kan du ge en kort beskrivning av er verksamhet? 
 
Vad är din roll i företaget och hur länge har du haft den/arbetat i butiken? Hur många är ni 
som arbetar i butiken? 
 
Försäljning 
Vilka försäljningskanaler använder ni er av? 

• Varför använder ni er av just dessa kanaler? 
• Vilka fördelar ser ni med denna kanal? 

 
Vilka utmaningar har ni stött på när det gäller vald försäljningskanal? 
 
Funderar ni på att förändra ert val av försäljningskanal?  

• Varför /varför inte? 
 
Konkurrensstrategier  
Hur upplever ni konkurrenssituationen för fysiska butiker i Linköping? 
 
Hur upplever ni att det är att etablera sig på marknaden ni verkar på?  
 
Kan du berätta om hur ni arbetar för att vara konkurrenskraftiga? 

• Vilka, om några, förändringar har skett i ert konkurrens-arbete efter e-handelns 
framfart? 

 
E-handel 
Hur upplever ni att e-handelns utveckling och därmed den ökade konkurrensen har 
påverkat er verksamhet? 
 
Hur bestämmer ni er för vilken typ av produkter/tjänster ni ska erbjuda? 
 
Förändras sättet ni utformar era erbjudanden på i och med utvecklingen av e-handeln? 
 
På vilket sätt anser ni att ni påverkas av vad era konkurrenter gör? 
 
Hur upplever ni kraven på er, som arbetar i butiken, nu jämfört med när e-handeln inte var 
lika stor? 
 
Kommunikation med kund 
Hur viktigt anser ni att marknadsföring är för er butik? 
 
Hur marknadsför ni er butik? 
 
Hur har sättet ni marknadsför er på förändrats i och med utvecklingen av e-handeln? 
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Hur viktigt anser ni det är att skapa relationer med era kunder? 
• På vilket sätt gör ni detta? 

 
Upplever ni att det finns svårigheter i att finna en balans mellan att tillhandahålla 
uppskattat kundvärde och samtidigt vara lönsam? 
 
Kan du berätta om hur ni arbetar med utformningen av er butik? 
 
Prissättning 
Hur upplever ni att priserna på era produkter skiljer sig på er marknad (mellan 
återförsäljare)? 

• Hur upplever ni att försäljare på internet som säljer samma produkter som er 
skiljer sig från er i prisnivå? 

 
Vilka andra faktorer än pris konkurrerar ni med? 
 
Hur tänker ni kring vikten av att vara den som har lägst priser? 

• Tror ni att återförsäljare på nätet behöver vara välkända för att vara 
konkurrenskraftiga eller är återförsäljare som är mindre välkända lika stora 
konkurrenter för er? 

 
Menykostnader är kostnader som uppstår när man t.ex. behöver förändra priset på en 
produkt (ny skyltning, producera nya prislistor etc.). Hur upplever ni, om ni gör, att denna 
kostnad påverkar er butik? 
 
Framtiden  
Kan du berätta hur du ser på framtiden för er butik och sällanköpsvaruhandeln i 
Linköping? 
 
Vad anser ni om den så kallade butiksdöden? 


