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Tack! 

Vi vill tacka våra opponenter, examinator samt handledare för konstruktiv kritik 

som hjälpt oss under arbetets gång. Er kritik har gjort det möjligt för oss att utveckla 

och framställa vår uppsats.  

 

Vi vill rikta ett extra stort tack till våra respondenter, utan er hade inte vår uppsats 

varit möjlig att genomföra. Tack för att ni ville ställa upp och bidra med er kunskap.  

 

•   Mia, Snitz Mode 

•   Elin, Aima 

•   Anonym respondent 

•   Stefan, Inside 

 

Återigen tack! 
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Sammanfattning 
Titel: Utan spaning, ingen aning! En kvalitativ undersökning om hur 

detaljhandelsföretag hanterar förändringar i omvärlden med hjälp av strategisk 

omvärldsanalys 

Författare: Nina Lind och Kajsa Vendelbo 

Handledare: Natalia Semenova 

Program: Turismprogrammet - inriktning företagsekonomi 

Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar 

  

Inledning: Två omvälvande krafter som har bidragit med förändringar för 

detaljhandelsbranschen är digitalisering tillsammans med e-handel. De ställer idag 

krav på företag hur de ska hantera detta samt förändrar deras konkurrenssituation. 

Konkurrenssituationen blir allt mer ansträngd och det är viktigt för butikernas 

överlevnad att de positionerar sig på marknaden för att fortsätta skapa värde för sig 

själva samt sina kunder.  

  

Syfte: Syftet med vår undersökning är att se hur detaljhandelsföretag hanterar e-

handelns framfart och hur detta kan göras med hjälp av strategisk omvärldsanalys. 

Vi vill med vår undersökning ta reda hur omvärldsanalyser går till inom 

detaljhandeln, vad detaljhandlare väljer att fokusera på i sin omvärld samt om det 

innebär förändringar i deras dagliga arbete. Fokus i vår undersökning kommer ligga 

på digitalisering som en omvärldsförändring. 

 

Metod: Vår undersökning har gjorts utifrån den kvalitativa metoden tillsammans 

med en abduktiv ansats. Insamling av empiri gjordes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med butikschefer och anställda i fysiska butiker i 

Kalmars stadskärna. 

  

Slutsats: Resultaten av vår undersökning visar på att företag inom 

detaljhandelsbranschen använder sig av den strategiska omvärldsanalysen för att 

hantera förändringar i omvärlden. De fokuserar på verksamhetens egna resurser för 

att stärka sin konkurrenskraft gentemot e-handeln. Detta görs genom att fokusera 
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på hur de säljer istället för på vad. Resultaten visar även på att företags uppfattning 

av omvärlden skiljer sig åt beroende på vilket tillvägagångssätt de använder sig av 

vid sina omvärldsanalyser.  

 

Nyckelord: E-handel, affärsmodell, strategisk styrning, digitalisering, strategisk 

omvärldsanalys 
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1.Inledning  
 

Digitalisering tillsammans med e-handel kan ses som omvälvande krafter som har 

kommit att bidra med förändringar för detaljhandeln. Dessa förändringar ställer 

idag krav på företag och förändrar deras konkurrenssituation. I inledningskapitlet 

kommer vi att förklara hur digitaliseringen och e-handeln växt fram samt hur och 

varför de kommit att påverka detaljhandelns konkurrenssituation. Kapitlet mynnar 

ut i vår undersöknings forskningsfråga och syfte. 

 

 

1.1 Framväxten av digitalisering och e-handel 

Så länge civilisationer har funnits så har informationsteknologi varit närvarande. I 

takt med samhällets utveckling har även avancerade system för digitalisering 

uppkommit. Det var under mitten av 1800-talet som digitaliseringen började 

användas inom olika branscher (Cöster & Westelius, 2016), men det var först på 

1990-talet som den nådde fram till detaljhandeln, i form av e-handel. Sedan dess 

har digitaliseringen utvecklats till att bli en viktig del för de svenska 

detaljhandelsföretagen (Hagberg & Jonsson, 2016). Digitalisering kan beskrivas 

som förändringar inom de sociala, organisatoriska samt samhälleliga aspekter som 

uppstått till följd av datorisering. Exempel på sådana förändringar är bland annat 

nya arbetssätt, ny infrastruktur, nya typer av kommunikation samt 

organisationsförändringar. Dessa förändringar har resulterat i att dagens samhälle 

blivit allt mer uppkopplat (Iveroth, Lindvall & Magnusson, 2018). 

 

Utvecklingen av nya teknologiska lösningar påverkar dagens företag samtidigt som 

de skapar nya förutsättningar för arbetsmetoder samt handlingsmönster (Alvesson 

& Sveningsson, 2014). Mönster vad gäller samarbete, konkurrens samt varor och 

tjänster blir påverkade av digitaliseringen. Tekniker för hur man hanterar det 

digitala och dess påverkan kräver medveten styrning. Genom detta uppstår nya 

möjligheter att kunna organisera sitt arbete på ett givande sätt (Iveroth, Lindvall & 
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Magnusson, 2018). Inom detaljhandeln sker allt fler förändringar på grund av 

digitaliseringen och idag är dessa förändringar större än tidigare speciellt på grund 

av e-handeln (Hagberg & Jonsson, 2016). E-handel definieras som beställningar av 

produkter och tjänster som sker via internet. Det som har kommit att känneteckna 

själva e-handeln är det digitala möte som uppstår mellan försäljare och konsument, 

det vill säga att det inte uppstår något fysiskt möte mellan dessa parter (Frostenson 

et al. 2017).     

 

E-handeln har förändrat hur köp går till, hur butikerna ser ut, var de ligger, vad de 

erbjuder men även vilken funktion de fyller. Inom detaljhandeln innebär 

möjligheten att genomföra försäljning på internet en stor omställning eftersom det 

gör det möjligt att vara tillgänglig på flera platser samtidigt. I takt med att e-handeln 

växer så ställs högre krav på företag samt ökad konkurrens för stora såväl som små. 

De företag som inte lyckas anpassa sig efter de nya förutsättningarna riskerar att 

förlora marknadsandelar till sina konkurrenter som organiserar sig efter e-handeln 

(Hagberg & Jonsson, 2016). I dagens samhälle drabbas butiker på mindre 

marknader mest av den växande e-handeln. Detta på grund av att allt färre kunder 

efterfrågar fysiska butiker. Istället väljer de att handla på nätet (Svensk Handel A, 

2018).  

 

Handeln är en viktig del för att hålla stadskärnor levande och därför är det viktigt 

att de inte förlorar handelsandelar. Butiker som inte tillhör en stor kedja får det 

svårare att fortsätta vara lönsamma (Svensk Handel, 2015. C). De fysiska butikerna 

i stadskärnorna behöver erbjuda mer på grund av de ändrade förutsättningarna, de 

behöver utveckla sin styrning för att se till att kunderna väljer att komma till dem 

istället för att välja e-handeln (Svensk Handel A, 2018). Doherty och Ellis-

Chadwick (2010) menar på att e-handeln ständigt kommer att fortsätta växa både i 

avseende på inflytande men även marknadsandelar.  

 

E-handeln blir en allt större del av människors vardagsliv vilket kommer att påverka 

butikernas storlek och sammansättning i stadskärnorna (Doherty & Ellis-Chadwick, 
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2010). Dagens fysiska butiker behöver bli mindre menar Svensk Handel (A, 2018), 

detta för att behålla sin lönsamhet. Det krävs idag en högre försäljning per 

kvadratmeter i butikerna. På grund av e-handel har fysiska butiker behövt stänga 

igen och i vissa fall slås samman, detta för att uppehålla sin effektivitet samt 

lönsamhet (Svensk Handel B, 2018). Svensk Handel förutser i sina prognoser en 

butiksdöd inom detaljhandeln på grund av e-handeln. Detta kommer innebära att 

upp till 11 000 butiker samt 49 000 arbetsmöjligheter försvinner innan år 2025 

(Björk, 2018). Behovet av anpassning efter e-handel ökar för företag och de 

behöver förändra sin styrning i form av att kombinera det digitala med det fysiska 

(Hagberg & Jonsson, 2016).  

 

1.2 Fysiska butikers konkurrenssituation förändras  
Dagens digitaliserade samhälle bidrar till att förändringar sker i allt snabbare takt, 

vilket gör att företag behöver se till det som sker utanför den egna verksamhet. Detta 

för att ta del av fördelar som förändringar bidrar med men även för att identifiera 

de hot som uppkommer. För att företag ska bli starkare än sina konkurrenter är det 

viktigt att följa med i utvecklingen inom branschen för att fortsätta vara relevant för 

kunderna. Det är viktigt att försöka förutspå hur morgondagen kommer se ut för att 

kunna styra sin verksamhet i rätt riktning. Omvärldsanalysen spelar därav en viktig 

roll och är ett strategiskt sätt för företag att se de förändringar som sker i deras 

omvärld. Det räcker inte längre att förlita sig på sina existerande erbjudande, detta 

eftersom globaliseringen har ökat konkurrensen. Dagens detaljhandlare blir nu 

utmanade av konkurrens från hela världen i och med att e-handeln har växt fram. 

Därför är det viktigt att se till sina kunder och vad de förväntar sig och på så sätt 

leva upp till detta (Le Bon, 2014). 

 

Digitalisering tillsammans med e-handeln omformar hela branscher samt utmanar 

dagens fysiska butiker på ett flertal sätt (Schmidt & Ohlsson, 2016). Doherty och 

Ellis-Chadwick (2010) har i sin forskning om e-handeln identifierat att detta 

fenomen utgör ett hot för de fysiska butikerna. Eftersom de nya möjligheterna som 

e-handeln bidrar med kommer att dominera över de redan etablerade 

handelsmiljöerna. Den utvecklade e-handeln har en stor innovationsförmåga samt 
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innehar ett stort försprång gentemot de fysiska butikerna på grund av den 

information som kommer med digitaliseringen (Burt & Sparks, 2003). I Burt och 

Sparks (2003) studie har de kommit fram till att e-handeln skapat nya 

förutsättningar för hur dagens detaljhandel kommer att fungera samt att e-handeln 

har bidragit till att de etablerade “spelreglerna” förändrats. Företags affärsmodeller 

har också blivit lidande av den ökande e-handeln, de företag som inte haft tydliga 

modeller har missat chansen att utnyttja dessa för att skapa ytterligare värde för sina 

kunder (Doherty & Ellis-Chadwick, 2010). Ständiga förändringar är dock inget nytt 

för dagens detaljhandel, men förändringstakten är  betydligt högre idag vilket gör 

det ännu viktigare att svara upp mot de förändringar som e-handel och digitalisering 

medför (Svensk Handel A, 2018). 

 

De fysiska butikerna påverkas av att en ny form av handel samt handelsföretag har 

växt fram, vilket skapar ytterligare konkurrens (Hagberg & Jonsson, 

2016).  Konkurrenssituationen på den svenska detaljhandelsmarknaden blir allt mer 

ansträngd på grund av digitaliseringen. Detta eftersom den bidrar med ökade 

möjligheter att bedriva handel över landsgränserna. Denna utveckling tillsammans 

med e-handeln gör att fysiska butiker tappar marknadsandelar och får det svårare 

att konkurrera med digitala företag (Bergman, Felländer & Årsbrink, 2018). Idag 

kan konsumenter med hjälp av sin telefon direkt få tillgång till produkter som säljs 

i andra länder. Detta innebär att detaljhandelns marknad har blivit global och på 

grund av detta möts de mindre butikerna av lönsamhetssvårigheter (Svensk Handel 

B, 2017). 

 

Man kan likna digitaliseringen och e-handeln som en av de fem utomstående krafter 

som finns i Porters femkraftsmodell. Denna modell inger företag kunskap om hur 

dess rådande konkurrenssituation ser ut på den marknad de verkar. Eftersom 

digitalisering och e-handel är en del av den ständigt utvecklande teknologin kan den 

liknas vid den femte kraften; potentiella nyetablerare i branschen. Nyetablerade 

företag på marknaden bidrar med ökad konkurrens vilket skapar en svårighet för 

existerande företag att vara lönsamma, framförallt om de inte tacklar detta nya hot 

på ett effektivt sätt. Porters femkraftsmodell anger att det finns en regel att om 
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konkurrensen på den rådande marknaden är hög är värdegenerering låg. På grund 

av detta måste företag hitta sitt eget tillvägagångssätt som kan komma att påverka 

med konkurrens för andra aktörer. Detta måste göras för att skydda den egna 

verksamheten från att försvinna från marknaden (Porter, 2008). Det som blir 

avgörande för att fysiska butiker ska överleva den nya konkurrenssituation som 

digitaliseringen ger upphov till är det strategiska arbetet för att positionera sig på 

marknaden. Detta strategiska arbete kan ske genom ett samarbete mellan olika 

aktörer för att öka sin relevans gentemot kunder. För att kunna konkurrera med de 

stora e-handlarna behöver de erbjuda en unik kundupplevelse och ett starkt 

varumärke. Det är viktigt att de lever upp till kundernas förväntningar för att 

fortsätta vara relevanta på marknaden (Bergman, Felländer & Årsbrink, 2018).  

 

E-handeln innebär en större valmöjlighet för kunderna genom att de nu kan välja 

när, var och hur de vill handla. Detta bidrar till att de tidigare affärsmodellerna 

utmanas och fysiska butiker behöver arbeta på nya sätt för att skapa värde (Hagberg 

& Jonsson, 2016). Williamsson (2015) menar att det vid förändringar är viktigt att 

affärsmodeller anpassas. Det är även av betydelse för företag att kontinuerligt se till 

så affärsmodeller möter de förutsättningar som finns på marknaden (Williamsson, 

2015). Det ställs därav krav på företag hur deras affärsmodeller ska lyckas skapa 

värde, behålla sina kunder samtidigt som de ska upprätthålla attraktiviteten hos 

butikerna (Hagberg & Jonsson, 2016).  

 

Detaljhandelsbranschen har en ständigt växlande omvärld vilket gör det viktigt för 

företag som verkar inom denna bransch att vara medvetna om sin omvärld. Genom 

att analysera faktorer i omvärlden som påverkar den egna verksamheten kan de 

förbereda sig samt dra nytta av dessa förändringar. Inom detaljhandelsbranschen är 

de förändringar som sker inom kund- och konkurrensbilden det viktigaste för 

företagen att bevaka. Kunderna påverkas av de förändringar som sker i samhället 

medan konkurrenterna kan ge en bild av de styrkor samt svagheter som den enskilda 

butiken har. Det är av stor vikt att företag inom denna bransch är flexibla och 

ständigt anpassar sig efter kundernas behov, då deras överlevnad är beroende av 

detta. Inom detaljhandeln är det av vikt att företag har en god förståelse för sina 
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kunder och vad de efterfrågar. I och med digitaliseringens utveckling finns det ett 

stort utbud av varor för kunden och trender blir snabbt irrelevanta (Schmidt & 

Ohlsson, 2016), detta bidrar med att kundernas köpbeteende förändras (Bergman, 

Felländer & Årsbrink, 2018). Därför behöver detaljhandelsföretag förstå sin kund 

och dess omvärld, detta innebär att förstå vilka behov, värderingar, förväntningar 

samt krav denne har (Schmidt & Ohlsson, 2016).  

  

Det finns ett flertal förändringar i omvärlden som påverkar och vidare kommer att 

påverka dagens detaljhandeln. Den största faktorn till detta är digitaliseringens 

framfart som även bidrar med att förändringar idag sker i allt snabbare takt. 

Eftersom digitaliseringen skapar nya förutsättningar för kunder, som att de inte 

längre behöver ta sig till en butik för att handla så kommer de fysiska butikernas 

läge bli allt viktigare. Denna förändring som sker i detaljhandelns omvärld kommer 

bidra med ett flertal utmaningar. Det kommer bland annat krävas att butikerna 

kombinerar det fysiska med det digitala för att kunna möta den ökande 

konkurrensen från e-handelsföretagen (Schmidt & Ohlsson, 2016). Bergman, 

Felländer och Årsbrink (2018) menar att de företag som väljer att vara proaktiva 

och omfamna de förändringar samt möjligheter som uppkommer med 

digitaliseringen kommer ha en starkare position på marknaden. Dessa företag 

kommer ha möjligheten att konkurrera med de stora e-handelsföretagen. De som 

istället väljer att vara reaktiva kommer snabbt bli irrelevanta på marknaden och 

därmed inte vara lönsamma (Bergman, Felländer & Årsbrink, 2018).  

 

Vi har identifierat ett forskningsgap vad gäller hur detaljhandelsföretag hanterar 

digitaliseringen tillsammans med e-handelns framfart. Tidigare forskning visar på 

att det är viktigt att företag ser till förändringar som sker i omvärlden och att de 

snabbt kan förlora marknadsandelar om de inte är proaktiva och omfamnar dessa. 

Detaljhandeln har en ständigt föränderlig miljö, därför vill vi se hur de hanterar och 

omfamnar dessa, samt vilka faktorer de väljer att fokusera på och hur detta sedan 

reflekteras i deras dagliga arbete. Arbetar detaljhandlare på ett strategiskt sätt och 

väljer de att vara proaktiva eller reaktiva när det kommer till förändringar i deras 
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omvärld? Detta har resulterat i vår undersöknings forskningsfråga samt syfte som 

följer nedan. 

 

1.3 Forskningsfråga 
•   Hur använder detaljhandelsföretag strategisk omvärldsanalys för att hantera 

e-handelns framfart? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att se hur detaljhandelsföretag hanterar e-handelns 

framfart och hur detta kan göras med användning av strategisk omvärldsanalys. Vi 

vill med vår undersökning ta reda hur omvärldsanalyser går till inom detaljhandeln, 

vad detaljhandlare väljer att fokusera på i sin omvärld samt om det innebär 

förändringar i deras dagliga arbete. Fokus i vår undersökning kommer ligga på 

digitalisering som en omvärldsförändring. 
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2. Metod 
 

I följande metodkapitel förklaras hur vi har gått tillväga för att få svar på vår 

forskningsfråga angående företags hantering av förändringar i omvärlden. I 

kapitlet motiveras varför vi valt att genomföra vår studie utifrån den kvalitativa 

forskningsmetoden med den abduktiva ansatsen. Kapitlet tar även upp hur 

insamlingen och användningen av vår sekundärdata samt primärdata gått till. 

Argument för hur avgränsning har gjorts samt valet av respondenter presenteras. 

Källkritik, trovärdighet samt etiska överväganden som har gjorts är även centrala 

delar i detta kapitel. 

 

2.1 Förförståelse 

Vi skribenter som står bakom denna uppsats är två studenter som studerar med 

inriktning ekonomistyrning vid Linnéuniversitet i Kalmar. I tidigare kurser har vi 

läst om verksamhetsstyrning vilket vi fann intressant och ville därför utveckla vår 

kunskap inom ämnet. När vi startade upp vårt undersökningsarbete hade vi viss 

förkunskap om att fysiska butiker inom detaljhandeln idag står inför utmaningar på 

grund av förändringar i omvärlden, speciellt den ständigt ökande e-handeln. Vi har 

även själva börjat handla mer via internet och besöker sällan fysiska butiker. Därför 

ville vi se närmare på hur de fysiska butikerna hanterar omvälvande förändringar i 

sin omvärld och utformade vår undersökning efter detta. Våra förkunskaper om vårt 

valda forskningsområde har till viss del bidragit till hur vår uppsats teoretiska 

referensram samt empiriska material har utformats. 

 

2.2 Kvalitativ forskningsmetod 
Det finns två forskningsmetoder man kan använda när en forskningsfråga ska 

besvaras; kvalitativ metod samt kvantitativ metod (Holme & Krohn Solvang, 2012). 

Baserat på vår forskningsfråga föll sig vårt val av forskningsmetod på den 

kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden ses som ett inifrånperspektiv och 

forskaren är subjektiv och har en god samt långvarig kontakt med sina respondenter. 

Forskningsmetoden är flexibel och djupgående. Metoden resulterar i djupgående 
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svar och uppvisar resultatet av speciella kontexter (Olsson & Sörensen, 2011). 

Eftersom vi ville få en specifik bild av hur företag hanterar förändringar i omvärlden 

ansåg vi denna metod som mer lämplig jämförande med den kvantitativa metoden. 

Den kvantitativa forskningsmetoden ses som mer objektiv där forskaren har en stor 

distans till sina respondenter (Olsson & Sörensen, 2011). Forskningen är 

strukturerad med ett stort fokus vid siffror samt kvantifiering (Bryman & Bell, 

2017) och dess resultat ses som mer generella (Olsson & Sörensen, 2011). Den 

kvalitativa metoden hjälpte oss att istället få en djupare förståelse. Denna typ av 

forskning är starkt förknippad med tolkningsperspektivet vilket innebär att tolkning 

av teorier och empiri blir centralt (Bryman & Bell, 2017). Tillsammans med våra 

valda teorier samt insamlad empiri kunde vi med hjälp av den kvalitativa 

forskningsmetoden göra kopplingar samt tolkningar och besvara vår 

forskningsfråga.  

  

2.3 Abduktiv ansats 
Vid uppstarten av vårt undersökningsområde hade vi en tolkning samt uppfattning 

om hur digitaliseringen påverkar företag, men även hur den växande e-handeln 

bidragit med risker för detaljhandelsbranschen. Detta kan härledas till den induktiva 

ansatsen eftersom tolkningen skett utan en teoretisk förståelse för ämnet (Alvehus, 

2013). Vi hade dock inte tillräckligt med kunskap för att genomföra en empirisk 

undersökning angående detta. Därav var vi tvungna att samla in teori för att lägga 

grunden till våra intervjufrågor. Här antog vi istället en deduktiv ansats, detta 

eftersom deduktion innebär att forskaren samlar in teori för att sedan testa den 

genom en empirisk studie (Blomkvist, Hallin & Lindell, 2018). När en forskare 

växlar mellan deduktion och induktion kallas det för abduktiv ansats (Fejes & 

Thornberg, 2015), vilket vi har gjort i vår undersökning. Den abduktiva ansatsen 

gör det möjligt för forskaren att upptäcka nya aspekter av det som studeras och kan 

i efterhand korrigera samt utveckla teorin (Alvehus, 2013). Därav var denna ansats 

den mest lämpliga för vår undersökning då vi under arbetets gång skiftat mellan 

induktion och deduktion. Utifrån de svar vi fick på intervjuerna insåg vi även att 

vår teori behövde korrigeras för att få en mer djupgående analys.  
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2.4 Insamling av sekundärdata 

Insamling av sekundärdata innebär insamling av information som tidigare forskare 

redan samlat in. Exempelvis sammanställningar av redan publicerade vetenskapliga 

artiklar, processdata och registerdata (Olsson & Sörensen, 2011). Vår insamling av 

sekundärdata har skett genom sökande i bland annat litteratur, forskningsartiklar, 

webbaserade artiklar samt forskningsrapporter. Vår insamlade sekundärdata har 

lagt grunden för vår bakgrund; data som diskuterar framväxten av digitalisering och 

e-handel. Sekundärdatan som lagt denna grunden är forskning av Doherty och Ellis-

Chadwick (2010), Svensk Handel (2018) samt Hagberg och Jonsson (2016). 

Doherty och Ellis-Chadwicks (2010) har forskat kring e-handelns utveckling över 

tid, denna sekundärdata har vi använt för att förklara hur e-handeln har växt fram 

samt vad den har haft för påverkan. Svensk Handel (2018) har bidragit med 

information angående hur detaljhandlare bör bemöta förändringar som uppkommer 

med e-handeln. Hagberg och Jonsson (2016) utgör det främsta underlaget av 

sekundärdata i vår undersökning. Deras forskning handlar om hur detaljhandeln har 

digitaliserats och vad som kommer att ske i framtiden.   

 

För att finna sekundärdata som var tillförlitlig använde vi oss av databaser som var 

försedda med förgranskat material, detta gjorde vi för att öka trovärdigheten i vår 

undersökning. De vi använde oss av var OneSearch samt Google Scholar. Även 

Linnéuniversitets universitetsbibliotek har varit en av de främsta källorna för att 

finna sekundärdata. De sökord vi bland annat använt oss av för att finna 

sekundärdata var; digitalisering, detaljhandel och  e-handel. 

 

2.5 Insamling av empiri 

2.5.1 Semistrukturerade intervjuer 

Insamling av primärdata för vår undersökning har skett genom intervjuer, vilket kan 

göras på olika sätt. Den kvalitativa intervjutekniken är jämfört med den kvantitativa 

mindre strukturerad, och fokus ligger vid intervjupersonen. Genom den kvalitativa 

intervjun får den som intervjuar mer detaljrika och utvecklade svar. I denna 
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intervjuform finns det huvudsakligen två strukturer som forskaren kan använda sig 

av, den ostrukturerade och den semistrukturerade. Ostrukturerade intervjuer saknar 

i princip en guide och kan istället liknas vid ett vanligt samtal där personen som blir 

intervjuad är den styrande faktorn (Bryman & Bell, 2017). Semistrukturerade 

intervjuer skapar en flexibilitet där strukturen är balanserad vilket ger en bra kvalitet 

på empirin (Gillham, 2008). Den som intervjuar har en lista med teman och öppna 

frågor som ska beröras utan specifik ordning och det är respondenten som utformar 

svaren. Forskaren kan under intervjun komma med följdfrågor utifrån 

respondentens svar som inte är med i intervjuguiden, men som upplevs ge bra 

information för den empiriska undersökningen (Bryman & Bell, 2017). 

  

För vår undersökning ansåg vi att den semistrukturerade intervjuformen var den 

mest lämpliga intervjuformen eftersom vi valt att genomföra en kvalitativ 

undersökning. Vi ville ha en mindre strukturerad intervju som gav våra 

respondenter möjlighet att påverka utformningen av den. Eftersom vi skulle 

intervjua butikerna om hur de hanterar förändringar i omvärlden var det viktigt att 

de fick möjlighet att styra intervjuerna utefter vad som var relevant för deras 

företag. Det skiljer sig mellan företag var fokus i deras arbete ligger och därför var 

en flexibel semistrukturerad intervju med följdfrågor passande för vår 

undersökning. 

  

2.5.2 Avgränsning 

I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till butiker i Kalmar som inte bedriver 

e-handel. Detta baserades på att vi skribenter båda är bosatta i Kalmar vilket 

underlättade att ta kontakt med respondenter och sedan genomföra personliga 

intervjuer.  

 

2.5.3 Val av respondenter 

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt för forskare att göra urvalet av 

respondenter; avsiktligt urval, bekvämlighetsurval, snöbollsurval eller 

slumpmässiga urval. Det avsiktliga urvalet var det tillvägagångssätt vi valde att 
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använda. Detta tillvägagångssätt innebär att forskaren väljer de intervjupersoner 

som förväntas ge den mest relevanta informationen med avseende på 

undersökningens ämne (Yin, 2015). Vi valde att intervjua butikschefer samt 

medarbetare som arbetat inom företagen en längre period. Detta för att de innehar 

mest information. Det var viktigt att våra respondenter kunde ge oss relevanta svar 

som vi kunde bygga empiriska undersökning på. Om urvalet av respondenter istället 

hade gjorts genom att se till de som finns närmast och inte till de som ger den mest 

värdefulla informationen, så har forskare tillämpat ett bekvämlighetsurval. Ett 

snöbollsurval är tillvägagångssättet där respondenterna kan härledas från andra 

intervjuer. Det vill säga att forskare får i en intervju reda på ännu en potentiell 

respondent och väljer att agera efter detta. Det sista tillvägagångssättet, 

slumpmässigt urval är när forskare baserar urvalet på statistik utifrån en känd grupp 

(Yin, 2015). Vi ansåg att dessa tillvägagångssätt inte var lämpliga för vår 

undersökning. Detta eftersom de inte lägger lika stort fokus på en stark koppling 

mellan respondent och studiens ämne, vilket det avsiktliga tillvägagångssättet gör 

(Yin, 2015). 

  

2.5.4 Framställning av intervjuguide 

Vid insamling av empiriskt material är det vanligt att forskaren använder sig av 

exempelvis ett frågeformulär eller en intervjuguide. Det är viktigt att den teoretiska 

referensramen återspeglas i de frågor som utformas i intervjuguiden. 

Operationalisering innebär att de centrala teoretiska begreppen för studien översätts 

till intervjufrågor. Detta görs för att forskaren ska kunna få empiriskt material som 

är relaterad till den utvalda teorin (Patel & Davidson, 2011). I vår empiriska 

undersökning operationaliserade vi de teoretiska områdena; omvärldsanalys, 

verksamhetsstyrning samt affärsmodeller. Operationaliseringen genomförde vi 

genom att  bryta ner våra teoriområden till mer konkreta frågeområden med 

tillhörande frågor. Vi operationaliserade omvärldsanalys för att få konkreta frågor 

som skulle ge oss svar angående hur våra respondenter arbetar med att analysera 

sin omvärld. För att få konkreta frågor angående hur våra respondenter arbetar med 

hanteringen av digitalisering och e-handel så relaterade vi detta till frågor angående 
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deras styrning av sina verksamheter. Detta för att se om styrningen har förändrats 

på grund av framväxten av e-handeln. Därav frågade vi om digitaliseringen hade 

ställt nya krav på hur de styr sina verksamheter samt deras syn på den ökande e-

handeln. Även affärsmodeller är en del av vår teoretiska referensram. För att 

operationalisera detta område tog vi fram konkreta frågor där våra respondenter fick 

svara på hur de genom sina affärsmodeller skapar värde för sina kunder. Vi 

operationaliserade dessa områden för att få svar på hur företag inom 

detaljhandelsbranschen hanterar den ökande e-handeln med hjälp av strategisk 

omvärldsanalys. 

 

Vid den kvalitativa metoden görs inte intervjuerna utifrån ett strikt frågeformulär 

utan utgörs istället av ett antal öppna frågor eller frågeområden. Det är även 

respondenten som styr intervjun (Trost, 2010). För att samla in vår empiri skapade 

vi en allmän intervjuguide där respondenten först fick en förståelse för vår 

undersökning samt dess syfte. Sedan fanns ett antal kontrollfrågor för att ge oss en 

bild av om intervjupersonen var lämpad för undersökningen, men även för att ta 

hänsyn till etiska aspekter. Våra frågeområden bestod av sex stycken öppna frågor 

som vi utgick ifrån vid varje intervju. Våra respondenter önskade frågor som 

resulterade i en kort intervju, vilket vi tog hänsyn till. Därav utformade vi frågor 

som skulle vara tidseffektiva men samtidigt ge oss kvalitativa svar för vår 

undersökning. De öppna frågorna gav även våra respondenter möjlighet att påverka 

utformningen av intervjun samt betona det som var av vikt för dem. Intervjuguiden 

som vi utgick ifrån vid intervjuerna finns inkluderad som bilaga 1.  

 

2.5.5 Genomförandet av intervjuer 

Genomförandet av semistrukturerade intervjuer ser inte alltid ut på samma sätt, 

detta eftersom denna typ av intervju fungerar som ett samtal. På grund av detta 

skapar varje enskild intervju sin egna sociala relation där dess karaktär samt 

egenskaper beror på den respondent man intervjuar (Yin, 2013). Eftersom en 

semistrukturerad intervju bygger på ett samtal mellan den som intervjuar och 

respondenten krävs det enligt Hallin och Helin (2018) att intervjun bör inledas på 
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ett sätt som skapar tillit mellan de båda parterna. Hallin och Helin (2018) fortsätter 

med att det är den som intervjuar som har ansvaret för att föra samtalet framåt. Detta 

för att se till att relevanta följdfrågor ställs, samt se till att avslutningen av intervjun 

görs på ett bra sätt för att möjliggöra återkoppling. När vi genomförde våra 

intervjuer valde vi att genomföra intervjuer där vi mötte våra respondenter 

personligen. Detta för att intervjun skulle liknas vid ett samtal. I förväg hade vi 

informerat våra respondenter om vilka frågor vi skulle ställa så att de skulle känna 

sig förberedda. Vi gjorde detta för att skapa tillit mellan oss och dem. 

 

För att det samtal man för i de semistrukturerade intervjuerna ska bli givande talar 

Yin (2013) om fyra punkter som den intervjuande bör tänka på. Den första punkt 

man bör ha i åtanke är att tala ”lagom” mycket. Detta för att se till att respondenten 

och dess svar är i fokus. Därför bör man fokusera på att de frågor som ställs är 

sådana som leder till längre utläggningar och svar. I vår undersökning lät vi våra 

respondenter tala mest medan vi själva tog en mindre roll i samtalet, detta för att 

lägga fokus på deras svar. Den andra punkten är att den som intervjuar inte ska vara 

alltför styrande. Målet med samtalet är att låta respondenten presentera sin syn på 

ämnet (Yin, 2013). Under våra intervjuer hade vi alltid vår respondent i fokus och 

lät dem utforma samtalet utefter deras erfarenheter och kunskap. 

 

Punkt nummer tre innebär att den som intervjuar förblir neutral samtalet igenom, 

detta för att inte påverka respondentens svar med sina egna åsikter samt preferenser 

(Yin, 2013). Under våra intervjuer var vi mycket noga med att förbli neutrala för 

att inte påverka våra respondenter och deras svar. Detta gjorde vi genom att inte 

ställa alltför styrande frågor samt lät respondenten styra samtalet i den riktning som 

de önskade. Den fjärde och sista punkten som bör finnas i åtanke är att se till att 

upprätthålla en god relation mellan sig och respondenten (Yin, 2013). Vi var under 

intervjun uppmärksamma på att se till att vår relation till dem var god, detta för att 

skapa tillit samt möjliggöra senare kontakt ifall vi skulle behöva komplettera deras 

svar i ett senare skede.  
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Medan en intervju pågår finns det ett flertal sätt att dokumentera vad som sägs. 

Bland annat genom att föra anteckningar eller att spela in samtalet (Hallin & Helin, 

2018). Hallin och Helin (2018) menar att det kan ha sin poäng att föra anteckningar 

medan intervjun pågår men att spela in en intervju är det vanligaste sättet. Dock är 

det viktigt om en intervju ska spelas in att respondenten är informerad om detta och 

har möjlighet att säga om den vill bli inspelad eller inte. Detsamma gäller 

möjligheten att välja om man som respondent vill vara anonym eller inte (Holme & 

Krohn-Solvang, 2012). Vid starten av våra intervjuer ställde vi ett antal 

kontrollfrågor till våra respondenter. Frågor som bland annat berörde anonymitet 

och frågan om de kände sig bekväma med att bli inspelade. Vi ansåg att spela in 

våra intervjuer var det bästa sättet att dokumentera dem men detta kunde vi inte 

göra utan att fråga om våra respondenters samtycke. Eftersom alla våra 

respondenter kände sig bekväma med detta så valde vi att spela in. På så sätt 

dokumenterades allt som sades under intervjuerna vilket sedan var till stor hjälp när 

vi skulle sammanställa samt analysera våra respondenters svar. 

  

2.5.6 Analys av intervjudata 

Den kvalitativa metoden ger forskare större frihet samt möjligheter när empiriskt 

material ska analyseras. Forskaren behöver inte följa någon specifik analysmetod 

utan gör det som passar undersökningen bäst. Detta gör dock att noggrannheten 

sätts i centrum när analysen ska genomföras. För att uppnå noggrannhet är det 

viktigt att forskaren ständigt kontrollerar att insamlad data är korrekt transkriberad 

(Yin, 2013). Vid analysen av vårt empiriska material ville vi uppnå kriteriet 

noggrannhet. Detta gjorde vi genom att ständigt kontrollera att det presenterade 

materialet i analysen gav samma information som sammanställningen. En annan 

aspekt för att uppnå noggrannhet är att vara kritisk mot sig själv och inte låta de 

egna värderingarna sätta prägel på analysen och snedvrida den (Yin, 2013). Vi 

gjorde detta för att inte våra egna tankar om undersökningen skulle påverka hur 

materialet presenterades.  
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Det finns i huvudsak fem faser som en analysprocess genomgår, dock skiljer det sig 

mellan forskare var majoriteten av fokus läggs. Första fasen av analysprocessen är 

sammanställningen. Denna fas innebär att forskaren sorterar och sammanställer det 

empiriska materialet, vilket sedan kan användas som en databas (Yin, 2013). Vi 

började med att sammanställa det material som vi fått in och bröt sedan ned detta 

till respektive respondent, men även utifrån våra frågeområden. Demontering och 

remontering är de två nästkommande faserna som innebär att forskaren bryter ner 

sammanställningen i mindre delar, omorganiserar dem och ger de nya benämningar 

(Yin, 2013). Vi gjorde detta genom att sammanställa alla våra respondenters svar 

och presenterade dessa under nya benämningar. Vi gjorde detta eftersom det var 

relevant för vår forskningsfråga att se hur respondenterna arbetade med de olika 

teoriområdena för att sedan koppla samman dem. Den fjärde fasen är tolkning, 

vilket innebär att forskaren tolkar den data som har omorganiserats. Sista fasen är 

slutsats där forskaren drar slutsatser från det tidigare tolkade materialet (Yin, 2013). 

Efter vi hade gjort denna omorganisering kunde vi göra tolkningar och se ifall det 

fanns några tydliga skillnader mellan de olika respondenternas svar. Utifrån detta 

kunde vi sedan dra slutsatser. 

 

2.6 Trovärdighet 
När en undersökning genomförs är det viktigt att denna uppfyller vissa krav för att 

den ska anses vara vetenskapligt korrekt. Dessa krav är lika närvarande oberoende 

vilken forskningsmetod som används (Olsson & Sörensen, 2011). Två begrepp som 

vanligtvis används när man mäter en undersöknings vetenskaplighet är reliabilitet 

och validitet (Trost, 2011). Båda dessa begrepp härstammar från den kvantitativa 

forskningsmetoden men används även inom den kvalitativa (Kylén, 2004). Dock 

menar många forskare, bland annat Bryman och Bell (2017) samt Fejes och 

Thornberg (2015) att dessa begrepp idag är aningen svåra att applicera på den 

kvalitativa forskningsmetoden. De menar att man istället som kvalitativ forskare 

bör använda sig av begreppet trovärdighet för att bevisa sin forsknings 

vetenskaplighet. Baserat på att vi valde den kvalitativa forskningsmetoden kom vi 

fram till att granska vår undersökning utefter begreppet trovärdighet istället för att 

använda begreppen reliabilitet och validitet.  
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Trovärdighet handlar om hur noggrann samt organiserad man som forskare varit 

under sin undersökningsprocess (Fejes & Thornberg, 2015). Trovärdighet som 

begrepp innehåller enligt Bryman och Bell (2017) fyra delkriterier som alla kommer 

till hjälp vid bedömningen av en kvalitativ undersökning. Dessa fyra delkriterier är; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Tillförlitlighet innebär 

att man i sina framkomna resultat visar att forskningen genomförts enligt de regler 

som finns att följa. Även att man rapporterar resultat på rätt sätt, att man inte 

förvrängt detta stärker trovärdigheten. För att öka sin forsknings trovärdighet 

ytterligare ska man presentera sina resultat för de personer som varit en del av 

undersökningen, vilket görs för att de ska kunna bekräfta att man uppfattat det som 

sagts på rätt sätt (Bryman & Bell, 2017). För att stärka detta kriterium har vi skickat 

vår färdiga undersökning till våra respondenter för att de ska få se att vi inte 

förvrängt deras ord. Vi gjorde även så för att säkerställa att vi uppfattat den 

information de angivit på ett korrekt sätt. För att säkerställa att våra sekundärkällor 

var tillförlitliga jämförde vi ett flertal vetenskapliga artiklar och forskning för att se 

så att de presenterade tillförlitlig data. 

  

Kriteriet överförbarhet belyser enligt Bryman och Bell (2017) ifall den 

undersökning som genomförts kan överföras till ett annat sammanhang eller 

situation. Eftersom man inom kvalitativa studier går in på djupet i sina 

undersökningar istället för att undersöka på bredden blir det svårt att generalisera 

de resultat man kommer fram till. Baserat på detta är det av vikt att kunna överföra 

sin kvalitativa undersökning samt sitt framkomna resultat till andra kontext, detta 

för att kunna se ifall resultaten kan appliceras även i andra miljöer (Bryman & Bell, 

2017). Vi var medvetna om att det var svårt att generalisera det resultat vi kommit 

fram till, eftersom vi använt oss av en kvalitativ metod utan någon större bredd. 

Dock har vi försökt att vara så beskrivande som möjligt hur vi har gått till väga för 

att man ska kunna applicera samt dra nytta av vår undersökning i andra miljöer.  

  

Pålitlighet innebär att man antar ett granskande synsätt vid bedömningen av sin 

undersökning menar Bryman och Bell (2017). Detta granskande synsätt innebär att 
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man som forskare säkerställer att hela forskningsprocessen är fullständig samt att 

det finns tydliga och tillgängliga redogörelser av forskningens alla delar. Genom att 

kunna presentera alla delar på ett tillförlitligt sätt visar på att undersökningen är 

pålitlig (Bryman & Bell, 2017). För att stärka pålitligheten i vår undersökning har 

vi förklarat alla delar i vår forskning, hur vi har gått tillväga och varför vi gjort vissa 

val. Våra val av metoder samt sekundära källor har grundat sig i det som varit mest 

lämpligt för vår undersökning samt forskningsfråga. 

  

Konfirmering, också kallad bekräftelse är det fjärde och sista delkriteriet (Bryman 

& Bell, 2017). Detta kriterium innebär enligt Bryman och Bell (2017) att forskare 

försöker bekräfta att de agerat i god tro, samt på rätt sätt. Konfirmering innebär att 

de egna värderingarna samt sin teoretiska inriktningen inte påverkar den 

genomförda undersökningen och de slutsatser man drar (Bryman & Bell, 2017). Vi 

har grundat vår undersökning på det material vi samlat in från vetenskapliga 

artiklar, böcker och genom vår empiriska undersökning. Därav har vi inte lagt in 

våra egna tankar och åsikter i detta material. Vi har på så vis agerat i god tro och 

sammanställt en trovärdig undersökning. 

  

2.7 Källkritik 

Thurén (2013) lyfter fram fyra principer om källkritik som forskare bör ha i åtanke 

när material samlas in, vilka är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

Principen om äkthet innebär att källan inte är något annat än vad den påstår sig vara, 

vilket är svårt för forskaren att avgöra. Genom att kontrollera ett flertal källor mot 

varandra kan forskaren uppnå denna princip. För att uppnå principen om äkthet 

jämförde vi ett flertal källor med varandra för att se om informationen i dessa var 

lika varandra. Om källan är skriven för en lång tid sedan finns det anledningar att 

tvivla på källan, detta eftersom mycket kan ha hänt under den tid som gått, detta är 

principen om tidssamband (Thurén, 2013). Vi är medvetna om att några av våra 

källor är från början av 2000-talet vilket kan anses vara för gammalt material. Dock 

är dessa källor främst använda för att förklara hur situationen med digitaliseringen 

såg ut vid dess framväxt och vilka problem som uppstod vid denna tid. Vi har även 
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ställt dessa mot de modernare artiklarna och böcker vi funnit och konstaterat att 

källorna trots sin ålder är relevanta. 

 

Oberoendeprincipen innebär att en källa inte är beroende av en annan och har 

därigenom inte blivit påverkad av andra källor. Om en källa är beroende av en annan 

så minskar dess trovärdighet (Thurén, 2013). Vår sekundärdata är inte beroende av 

andra utan de är främst forskningsartiklar och böcker som inte behöver stöd från 

andra källor för att vara trovärdiga. Den sista principen tendensfrihet innebär att 

källan ger en korrekt bild av verkligheten och inte har snedvridits på grund av 

skribentens intresse (Thurén, 2013). För att säkerställa att sekundärdatan inte 

förvränger verklighetsbilden har vi jämfört källor med varandra för att se så de 

avbildar ämnet likadant. Vi har också varit noga med att se till att våra egna 

intressen inte kommit att påverka presentationen av sekundärdata i vår 

undersökning. Vi har använt oss utav alla de principer som Thurén (2013) 

presenterar. Detta kan liknas vid triangulering som innebär att forskare använder 

sig utav ett flertal olika metoder och datakällor när en undersökning genomförs, 

detta för att styrka en undersöknings tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2017). 

 

2.8 Etiska överväganden 

Under genomförandet av vetenskapliga undersökningar är det vanligt att individer 

sätts i fokus och det är därför viktigt att skydda individen och dess integritet. 

Respondenten har rätt till information angående vem som ska ta del av 

undersökningen samt själv bestämma vad som ska ingå. Informationen ska även 

innehålla uppgifter angående undersökningens syfte samt hur forskningen är 

upplagd. För att skydda individen och dess integritet finns det ett antal krav som 

forskaren bör ha i åtanke. Dessa krav är: fullständighet, skydd för psykisk och fysisk 

integritet, diskretion samt frivilligt samtycke. Kraven innebär att det som 

respondenten berättar inte ska förvrängas, det ska inte skapa en fara och osäkerhet 

för individens hälsa samtidigt som forskaren måste kunna lova anonymitet samt 

konfidentialitet (Holme & Krohn Solvang, 2012). Olsson och Sörensen (2011) 
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lägger till ett ytterligare krav, nyttjandekravet, som innebär att den information som 

forskaren samlar in genom intervjuerna endast får användas för forskningen. 

  

Det var för vår undersökning viktigt att våra respondenter fick tydlig information 

om vad den innebar och hur deras deltagande hjälpte oss. När vi mailade våra 

intervjufrågor samt tog den första kontakten med våra respondenter beskrev vi även 

kort vad det var vi undersökte och dess syfte. Det var viktigt att de skulle känna ett 

förtroende för oss, att vi endast skulle använda informationen vi fick av dem till vår 

uppsats. Intervjupersonerna gavs därför möjligheten att få ta del av hur deras 

uttalanden sammanfattades, detta för att få se att vi inte förvrängt den information 

de givit oss. Detta gjorde vi för att uppfylla nyttjandekravet samt kravet om 

fullständighet. För att uppfylla kravet om skydd för hälsa och anonymitet fick 

respondenterna möjligheten att vara anonyma för att skydda deras företag samt sig 

själva. 

 

2.9 Begränsningar av metod 

Vi hade förhoppningar om att få mer djupgående svar men på grund av att vi vid 

våra intervjuer valde att inkludera lite för akademiska begrepp blev de svar vi fick 

in mer generella. Ytterligare en aspekt som bidrog till att vi inte fick de djupgående 

svar som vi hade hoppats på var att vi vid framtagandet av intervjuguiden hade 

övergripande teoriområden. Eftersom teoriområdena inte var tillräckligt 

djupgående innan de korrigerades så resulterade det i att vi inte fick de djupgående 

svar vi hoppats på.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel presenteras vår teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en 

presentation av den strategiska styrningen, vad den innebär och vilka fördelar den 

för med sig. Sedan följer ett avsnitt om förändringar i omvärlden som kan hanteras 

med hjälp av omvärldsanalyser, vilket är en del av den strategiska styrningen. Det 

kommer även presenteras hur företag bör gå tillväga vid analyser av omvärlden 

samt hur PESTLE-modellen är ett hjälpmedel för att göra förändringar synliga. 

Därefter presenteras affärsmodeller vilket är en viktig del i ett företags 

värdeskapande. Kapitlet avslutas med en teorikoppling som tydliggör hur våra 

teorier hänger samman. 

 

3.1 Strategisk styrning 

Styrning är ett sätt för organisationer att se hur deras verksamheter fungerar i 

nuläget men även som ett verktyg vid förändring. Det finns ett flertal olika faktorer 

som påverkar styrning exempelvis lagstiftning, strategier, kultur, normer och ideal. 

Behovet av styrning skiljer sig mellan företag eftersom det är beroende av hur stabil 

organisationen är i sig, men även hur stabil omvärlden är (Johanson & Skoog, 

2015). En form av styrning som hjälper företag att överleva i en ständigt föränderlig 

miljö är den strategiska styrningen. Den strategiska styrningen handlar om hur 

företaget på bästa sätt utnyttjar sina resurser för att ta beslut som gynnar företaget 

vid förändringar i omvärlden (Jeyarathnm, 2008).  

 

Strategisk styrning innebär att ledningen i ett företag tar långsiktiga beslut för att 

tackla hot som finns i företagets omvärld, men även för att identifiera möjligheter. 

Besluten som tas ska sedan förmedlas till hela organisationen så att alla är medvetna 

om vilken riktning företaget ska gå (Jeyarathnm, 2008). Med hjälp av den 

strategiska styrningen kan företag nå de visioner som satts upp, men även bedöma 

den relation som de har till sin omvärld. Omvärlden innebär de interna samt externa 

faktorer som kan påverka företaget på antingen ett positivt eller negativ sätt. Därav 

spelar den strategiska styrningen en viktig roll för företag, om den inte är 
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närvarande blir det svårt för företag att se de möjligheter och hot som påverkar dess 

möjlighet att uppnå sin vision. Det krävs en noggrann analys av företags omvärld 

för att den strategiska styrningen ska bli lyckosam, det vill säga att företags omvärld 

har en central roll för styrningen av en verksamhet (Alkhafaji & Abbass, 2003).    

Det finns tre faktorer som främst påverkar om ett företag kommer att lyckas med 

sin strategiska styrning, vilka är; branschen som företaget verkar i, landet där 

företaget är beläget samt företagets egna resurser. Branschen som företaget tillhör 

spelar en roll i företagets framgång eftersom beroende på hur attraktiv en bransch 

är så lockar den olika mängd av kunder. De landet som företaget är beläget i har en 

betydande roll på konkurrensfördelarna, detta då en del länder förespråkar 

konkurrensfördelar. Den mest betydande delen för om ett företag blir lyckosamt 

långsiktigt är deras resurser, möjligheter och strategier. Det är viktigt att företag har 

en förståelse för de hot och möjligheter som finns i omvärlden för att få en lyckad 

verksamhet. Den strategiska styrningen innefattar strategisk planering, strategiskt 

genomförande och strategisk uppföljning. Processen för den strategiska styrningen 

har fem olika steg som företaget bör ha i åtanke för att få en lyckad styrning och 

verksamhet (Jeyarathnm, 2008). 

Det första steget är valet av vision och mål för företaget. Detta steg är viktigt 

eftersom det visar varför företag existerar och vad det vill uppnå. För att lyckas med 

detta ställer företag upp mål som de vill uppnå antingen inom en snar framtid eller 

långsiktigt. Nästa steg i den strategiska styrningen är den externa analysen, vilken 

har ett syfte att förstå de hot och möjligheter som finns i företags omvärld 

(Jeyarathnm, 2008), vilket kan hävdas vara en av de viktigaste delarna inom den 

strategiska styrningen (Alkhafaji & Abbass, 2003). Den externa analysen utgår från 

tre olika nivåer i omvärlden och inkluderar faktorer som social, ekonomisk, 

juridisk, internationell och teknologisk omvärld. Det tredje steget är analys av 

företagets interna delar som ger en tydlig bild över de styrkor och svagheter som 

företaget har. De interna analyserna hjälper företag att se vilka delar som kan ge 

dem konkurrensfördelar, såsom kvalitet, kundlojalitet och effektivitet (Jeyarathnm, 

2008).  
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Val av strategi är det fjärde steget inom den strategiska styrningen. Syftet med detta 

steg är att bygga upp företag utifrån de möjligheter och styrkor som det besitter och 

på så sätt minska risken för påverkan av de hot som finns i omvärlden. Det sista 

steget för den strategiska styrningen är genomförandet av strategier och 

uppföljningen av dem. Under genomförandet är det viktigt att strategin är lämplig 

för företag utifrån deras förutsättningar. Uppföljningen innebär att man ser till ifall 

strategin har varit effektiv samt givande för företaget. Det är även ett sätt för företag 

att se om de är på rätt väg och kommer uppnå sina mål (Jeyarathnm, 2008). 

Det finns ett antal fördelar som företag får genom att använda sig av den strategiska 

styrningen. Den ger möjligheten för företag att skapa sin egen framtid genom att 

kunna vara proaktiva istället för reaktiva. Genom analyserna av omvärlden som 

styrningen bidrar med så kan företag utnyttja den information om omvärlden som 

är relevant för deras verksamhet. Den strategiska styrningen uppmanar även till 

långsiktigt tänkande vilket ger företag en ökad möjlighet att se hot samt 

framgångsrika alternativ. Det skapas även en möjlighet att binda samman hela 

företaget och få alla medarbetare att arbeta åt samma håll (Subba Rao, 2010). Det 

finns två faktorer inom den strategiska styrningen som bidrar med ytterligare 

fördelar för framförallt mindre verksamheter. Den första faktorn är att fokusera mer 

på service och kvalitet, detta gör det möjligt för mindre verksamheter att konkurrera 

med stora kedjor. Den andra faktorn innebär att de bör fokusera på sina kunders 

behov samt vad de efterfrågar. Genom detta kan de mindre verksamheterna nischa 

sig och få en stadig kundström (Jeyrathnm, 2008). 

 
 

3.2 Hur företag kan förhålla sig till förändringar i omvärlden 

3.2.1 Strategisk omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen är en del av den strategiska styrningen och är ett viktigt moment 

för att företaget ska lyckas med sin styrningen. Det är viktigt att företag identifierar 

de hot och möjligheter som finns i omvärlden för att kunna styra verksamheten i 

rätt riktning (Alkhafaji & Abbass, 2003). Företags omvärld innebär de faktorer som 

finns runt företaget som kan påverka samt influera verksamheten. Företag är 
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beroende av den dynamik som finns på marknaden och de faktorer som påverkar 

verksamheten. Faktorer som kan påverka företag är sociala, politiska, ekonomiska, 

teknologiska samt internationella. Genom att studera de förändringar som sker inom 

dessa faktorer så kan företag se vilka av dessa som bidrar med fördelar men även 

vilka som bidrar med hot (Subba Rao, 2010). Det är viktigt för företag att hantera 

samt dra fördelar av förändringar. För att lyckas med detta behöver organisationer 

förstå det som händer, urskilja förändringar i ett tidigt stadie och agera utefter dessa 

(Frankelius, 2012).  

 

Genom att vara öppen mot omvärlden och det som händer ökar möjligheterna att 

fånga upp plötsliga händelser (Lindvall, 2011). Detta kan göras med 

omvärldsanalyser, vilka kan liknas vid löpande processer som observerar samt 

analyserar vad som händer utanför företag. Analyserna görs både medvetet och 

omedvetet. Detta eftersom man ständigt tar upp information angående det som sker 

i omvärlden samt försöker förstå hur detta kommer att påverka. Företag bör arbeta 

aktivt med omvärldsanalyser och använda dessa som grundstenar för beslut som 

ska fattas. Syftet med omvärldsanalyser är att förutse samt identifiera de 

möjligheter och hot som finns utanför företaget (Genf & Laurent, 2014). Hur 

företag väljer att se på sin omvärld kan hävdas vara en av de viktigaste delarna inom 

omvärldsanalyser. Detta eftersom det skiljer sig mellan företag vad de anser vara 

viktigt i sin omvärld (Frankelius, 2012). Omvärldsanalyser lägger en bra grund för 

att ta beslut, ha koll på utvecklingen i omvärlden, möjligheter att identifiera de hot 

som finns men även för att kunna ta tillvara på nya affärsmöjligheter (Genf & 

Laurent, 2014). 

 
 

3.2.2 Tillvägagångssätt vid strategisk omvärldsanalys 

I vår undersökning vill vi se hur fysiska butiker hanterar förändringar i sin omvärld. 

För att kunna göra detta behövs kunskap om hur företag kan gå tillväga när de ska 

genomföra analyser av omvärlden. Omvärldsanalysen ger beslutsfattare underlag 

angående vilka faktorer i ett företags omvärld som kan ge en givande bild av den. 

Det finns tre olika nivåer som omvärldsanalysen kan göras utifrån beroende på 
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vilken form av information som företaget behöver. Nivåerna delas upp i 

makromiljö, den bransch som företaget verkar inom samt företaget i sig (Subba 

Rao, 2010). Makromiljön innehåller alla de faktorer i företagets omgivning som 

kan påverka med både möjligheter och hot. Exempel på sådana faktorer är; 

politiska, ekonomiska, sociala och internationella. Branschen som företaget verkar 

inom innebär att företag ser till de faktorer i omvärlden som är relevanta för företag 

inom denna bransch. Det kan bland annat vara kundens nuvarande efterfrågan, 

förändringar i handelsmönster eller förändringar hos leverantörer (Jeyarathnm, 

2008). Den sista nivån, företaget i sig, innebär att man ser till de styrkor och 

svagheter som verksamheten har. Det kan bland annat vara finansieringen av 

företaget, hur effektivt de arbetar men även företagskultur (Subba Rao, 2010).  

När en omvärldsanalys sedan ska genomföras föreslår Wahlström (2004) tre typer 

av strategier. Man kan överlämna ansvaret av analysen till externa experter, 

alternativt interna experter eller så kan den enskilde beslutsfattaren ansvara för sin 

egen omvärldsanalys. De strategier som Wahlström (2004) presenterar visar på tre 

skilda tillvägagångssätt som ger företag olika typer och mängd av information. 

Genom att överlåta sin omvärldsanalys till externa experter innebär att man som 

företag tillåter utomstående parter att bidra med omvärldsinformation. Dessa 

externa experter besitter värdefull kunskap om omvärlden samt att de vet de mest 

lyckosamma tillvägagångssätten för att tillhandahålla denna information. De 

innehar också goda kunskaper om hur företag inom samma bransch och övriga 

branscher agerar. Genom denna överlåtning genererar företag en stor mängd 

information utan att behöva avsätta sin egen tid för att genomföra insamlingen 

(Wahlström, 2004). Dock kan det bidra med vissa nackdelar menar Wahlström 

(2004), bland annat att den externa parten inte innehar en god uppfattning om det 

enskilda företagets situation och kan på grund av detta bidra med orelevant 

information.  

Genom att istället överlåta omvärldsanalysen till ett företags interna experter 

tillhandahåller man en stor mängd information samtidigt som man frångår 

problemet vad gäller orelevant information. De interna experterna innehar goda 

kunskaper om det egna företaget, vad för information man eftersöker samt hur man 
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bör finna den baserat på det enskilda företagets situation. En nackdel som hör till 

denna strategi är att den både är tids- och kostnadskrävande för företag. I många 

fall vill företag istället lägga fokus på andra strategier och aktiviteter och väljer då 

att prioritera bort omvärldsanalyserna (Wahlström, 2004).  

Wahlströms (2004) tredje strategi innebär att beslutsfattaren själv tar ansvar för sin 

egen omvärldsanalys. Detta möjliggör att beslutsfattaren själv kommer i 

direktkontakt med sin omvärld och kan på så sätt plocka upp ny och oväntad 

information som kan vara till hjälp i analysen samt ge ett försprång. När 

beslutsfattaren själv ansvarar för omvärldsanalysen kan den genomföras med hjälp 

av enkla medel, bland annat genom samtal med andra parter och 

informationssökning i tidningsartiklar och på nätet. Då detta tillvägagångssätt också 

kan ses som tidskrävande föreslår Wahlström (2004) att företag som väljer att 

genomföra sina analyser på detta vis avsätter två arbetstimmar per vecka till sitt 

omvärldsanalysarbete.   

 

3.2.3 PESTLE-modellen 

En modell som företag kan använda sig av vid analyser av omvärlden är PESTLE-

modellen (Baines & Fill, 2014). Modellen ger företag en god överblick av deras 

externa omvärld vilket underlättar arbetet med att urskilja förändringar som sker 

där. PESTLE står för politisk, ekonomisk, social, teknologisk, juridisk och 

ekologisk omvärld (Baines & Fill, 2014). Modellen ger oss en bild över vilka 

faktorer som företag kan se till i sin omvärld, detta eftersom den poängterar vilka 

aspekter som företag kan spana efter förändringar inom.  

 

Den politiska omvärlden innefattar interaktionen mellan företaget och samhället 

samt regering. Detta innebär att företag har möjligheten att påverka lagar som ska 

sättas inom deras bransch och på så sätt göra lagarna fördelaktiga för deras 

verksamhet. Genom en god relation till regeringen så ökar denna möjlighet för 

företag, dock krävs det specialister från företagets sida för att uppnå denna 

påverkan. Det är svårt för små enskilda företag att genomföra en politisk påverkan 

och reglera lagar (Basien & Fill, 2014). Den politiska omvärlden innebär även att 



 
 

 27 

företag tillsammans med regering arbetar för att få en rättvis konkurrenssituationen 

på marknaden. Genom analys av den politiska omvärlden kan företag även få 

information om vilka lagar som påverkar den egna verksamheten och vad de 

behöver ta hänsyn till. Det är dock av vikt att företag enbart lägger fokus på de 

faktorer inom den politiska omvärlden som har en betydelse för deras verksamhet, 

detta eftersom det finns många andra faktorer i omvärlden som är viktiga att se till 

som inte ha med politik att göra (Warner, 2010).  

 

Det är av vikt att företag har insikt i landets ekonomi eftersom detta kommer 

påverka hela den ekonomiska omvärlden som företaget har. Den ekonomiska 

omvärlden innefattar alla de faktorer inom ekonomin som kan komma att påverka 

företaget och dess verksamhet (Subba Rao, 2010). Den generella ekonomiska 

situationen i ett land påverkar konsumenterna och hur mycket de är villiga att 

spendera vilket kommer påverka priserna (Warner, 2010).  Ekonomin påverkar 

priserna på de resurser som företaget behöver vilket i sin tur påverkar 

försäljningspriset. Inflation är en ekonomisk förändring vilken kan innebära en 

nedgång i försäljning och därigenom bidra med negativa konsekvenser på 

företagets lönsamhet. Företag har dock en mycket liten möjlighet att påverka dessa 

förändringar vilket gör det ännu viktigare att se förändringarna i ett tidigt stadie. 

Detta för att kunna förbereda sin verksamhet på de ekonomiska faktorer som 

kommer påverka verksamheten (Basien & Fill, 2014). Det är inte tillräckligt att 

identifiera vilka ekonomiska situationer som kommer påverka verksamheten utan 

företag måste även urskilja hur de kommer att påverka. Vad har de olika 

situationerna för betydelse för den egna verksamheten. Detta är även olika mellan 

branscher eftersom vissa ekonomiska förhållanden påverkar en bransch men kanske 

inte en annan. För företag som samarbetar med företag utanför landsgränserna finns 

det även en fördel i att se hur den ekonomiska situationen ser ut i det landet. Detta 

för att urskilja om det är något som kommer kunna påverka den egna verksamheten 

på längre sikt  (Warner, 2010).    

 

Den sociala omvärlden innefattar hur populationen i ett land ser ut och hur den 

förväntas bli. Det kan finnas fördelar i att analysera och förutspå vem de framtida 
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konsumenterna kommer att vara samt hur deras köpbeteende ser ut. För att få fram 

sådan information kan företag se till hur populationens tillväx förväntas se ut, vad 

människor väljer att utbilda sig till och vad de har för inkomst. Detta eftersom det 

kommer att påverka deras handelsmönster. Även var människor väljer att bosätta 

sig kan komma att ha en inverkan på företag eftersom om de inte finns tillgängliga 

på dessa platser så kommer de stöta på lönsamhetsproblem (Warner, 2010). 

Konsumenters beteende samt preferenser förändras ständigt vilket gör det viktigt 

för företag att se till den sociala omvärlden. De företag som inte lyckas anpassa sig 

efter de förändringarna som sker i deras sociala omvärld kommer att hamna efter 

och förlora kunder. Trender är även en del av den sociala omvärlden, dessa 

förändras ständigt vilket även förändrar hur kunder väljer att interagera med företag 

(Basien & Fill, 2014). Det är viktigt att företag hänger med i de trender som finns i 

omvärlden för att inte bli irrelevanta på marknaden och tappa kunder (Warner, 

2010).  

 

Förändringar inom ett företags teknologiska omvärld är av betydelse att ha vetskap 

om samt agera efter.  Dessa förändringar påverkar alla företag oavsett bransch, då 

det kan innebär allt från nya transportlösningar till nya försäljningskanaler. Det kan 

vara svårt för företag att avgöra om de bör satsa på den nya teknologin eller inte, 

men även om detta kommer medföra fördelar (Basien & Fill, 2014). Internet har 

medfört bland annat två förändringar som påverkar dagens företag, det ena 

förändringen är prissättning och den andra ett företags rykte. Genom att allt fler 

alternativ har växt fram genom e-handel så pressar det företagen och deras 

prissättning. Det är viktigt att företagen kan konkurrera med de priser som e-

handeln erbjuder. Internet gör det även möjligt för konsumenter att snabbt få fram 

information om ett företag vilket gör det viktigt att de har ett gott rykte. Gränserna 

mellan länder har även suddats ut på grund av teknologin. Konsumenter kan enkelt 

få tillgång till produkter som säljs på andra sidan jordklotet, vilket ställer ytterligare 

krav på dagens verksamheter (Warner, 2010).   

 

Den juridiska omvärlden innefattar hela företaget eftersom det lägger fokus på lagar 

och regleringar, vilka påverkar allt från produktion till marknadsföring. I princip 
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alla länder har lagar som styr företag och deras verksamheter. De måste förhålla sig 

till säkerhetsrutiner, hälsoaspekter, marknadsföringsaspekter och mycket mer 

(Basien & Fill, 2014). I dagens samhälle sker det förändringar av lagar med jämna 

mellanrum och det är därav viktigt att företag håller sig uppdaterade angående dessa 

förändringar. Detta för att ständigt se till så att de inte bryter mot några lagar och 

anpassar sin verksamhet utefter de nya lagarna som uppkommer. Företag bör se till 

de lagar som kommer ha en effekt på deras verksamhet och samt den branschen 

som de verkar inom. Detta betyder inte enbart att de bör se till förändringar av lagar 

inom landet där företaget är baserat utan även i de länder där de har 

samarbetspartners (Cadle, Paul & Turner, 2010).  

 

Det sista området i modellen är den ekologiska omvärlden vilket till stor del kopplas 

samman med företags hållbarhetsarbete. Konsumenter efterfrågar idag mer hållbara 

produkter som har en så liten ekologisk påverkan som möjligt. Det finns även krav 

från konsumenter att företag ska ha en produktion som har bra arbetsvillkor och 

humana arbetsplatser (Basien & Fill, 2014). På grund av detta kräver 

konsumenterna en förbättring av de “gröna” problemen och det krävs att dagens 

företag tar till sig dessa krav och arbetar med att uppfylla de. Inom 

detaljhandelsbranschen har användandet av plastpåsar varit en anledning till 

överkonsumtion av plast. Genom att företag har observerat detta problem har man 

nu valt att ta betalt för plastpåsar i butiker för att minska denna konsumtion. Genom 

att göra detta svarar företag upp mot de krav som ställts på dem av både 

konsumenter och omvärld. Om de inte skulle göra det skulle det kunna resultera i 

att företag förlorar marknadsandelar på grund av att konsumenter inte väljer att 

handla hos dem på grund av deras negativa påverkan på miljön (Cadle, Paul & 

Turner, 2010) 

 

Wahlström (2004) tar upp ytterligare två faktorer som bör läggas till i PESTEL-

modellen. Den första faktorn är kundbilden, detta för att det är viktigt att företag ser 

till förändringar som sker i kundens omvärld för att kunna förstå hur detta kommer 

att påverka den egna verksamheten. Kunders livssituationer, vanor och behov kan 

förändras snabbt och därav är detta en betydande del för företag att lägga fokus på. 
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Det andra området som Wahlström (2004) talar om att företag bör se till när det 

gäller förändringar i omvärlden är konkurrensbilden. Företag konkurrerar om 

kundernas uppmärksamhet vilket gör det viktigt att företag ser till hur deras 

konkurrenter arbetar. Konkurrenterna kan ha styrkor som lockar fler kunder, men 

även svagheter som företaget kan dra nytta av. Vi anser att dessa tillägg som 

Wahlström (2004) tar upp är relevanta för vårt undersökningsområde. Detta 

eftersom kunder och konkurrenter har en betydande roll inom detaljhandeln och 

därav är viktiga förändringsområden att se till.  

 

3.2.4 Affärsmodell 

Den växande e-handeln har idag blivit den främsta konkurrenten till de fysiska 

detaljhandlarna. Dagens kunder väljer nu att handla på nätet istället för i fysiska 

butiker (Hagberg & Jonsson, 2016). Sorescu et al. (2011) tar i sin forskning upp hur 

e-handeln har kommit att påverka hur företag idag skapar värde genom sina 

affärsmodeller. Forskarna har kommit fram till att det inte längre är tillräckligt att 

ha fokus på ett unikt produktsortiment. Detta eftersom e-handel och digitalisering 

har gjort det möjligt för kunder att lätt hitta liknande produkter på internet. För att 

fortsätta skapa värde för sina kunder måste företag anpassa sina affärsmodeller 

utefter förändringar som sker i dess omvärld. Dessa förändringar skapar nya 

affärsmöjligheter som är viktiga att ta till vara på (Baden-Fuller & Mangematin, 

2015), vilket vi anser att digitaliseringen och e-handeln är tydliga exempel på. De 

gamla affärsmodellerna utmanas nu av e-handeln och digitaliseringen vilket gör det 

viktigt för de fysiska butikerna att anpassa sig (Frostenson et al. 2017). E-handeln 

bidrar till att de tidigare affärsmodellerna utmanas och fysiska butiker behöver 

arbeta på nya sätt för att skapa värde (Hagberg & Jonsson, 2016).  

 

En affärsmodell är en modell som kan liknas vid ett internt system hos företag som 

består av olika beståndsdelar samt kopplingar som skapar värde (Newth, 2012). 

Själva kärnan i en affärsmodell är dess värdeerbjudande (Nilsson & Olve, 2018). 

Själva begreppet affärsmodell betonar en finansiell logik samt visar ett mönster av 

handlingar som gör en verksamhet eller en viss produkt finansiellt livskraftig (Olve 
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et al. 2013). Dessa handlingar översätter ett företags strategi från en något abstrakt 

nivå till ett mer tydligt genomförande. Denna översättning hjälper till att leda 

företagsledare samt förfina deras insatser i företaget, för att på så sätt uppnå bästa 

möjliga konkurrensfördelar (Sorescu et al. 2011). En affärsmodell beskriver även 

hur ett företag skapar relationer till sin omvärld. Detta gör det möjligt för företag 

att kunna erbjuda och utveckla attraktiva erbjudanden (Olve et al. 2013).  

 

En affärsmodell är väsentligt för alla företag att ha, speciellt i den tid vi lever i nu 

som är präglad av information samt snabba förändringar. Därför är det viktigt för 

företag att se till att deras affärsmodell ständigt uppdateras (Iveroth, Lindvall & 

Magnusson, 2018). Alla förändringar som sker i företags omvärld, exempelvis 

sociala, ekonomiska och teknologiska påverkar valet av affärsmodell. Även själva 

utformandet av affärsmodellen får en inverkan av dessa förändringar. På grund av 

dessa förflyttas företagens fokus från deras interna delar till deras externa (Baden-

Fuller & Mangematin, 2015). Olve et al. (2013) påstår att när företag ska välja en 

lämplig affärsmodell bör detta val vara medvetet och utefter en analys man gjort av 

den omvärld man verkar i. Olve et al. (2013) menar vidare att det är viktigt att se 

till hur olika förändringar kan utvecklas i framtiden samt hur strategiska val kan 

falla ut när man står inför valet av affärsmodell. För att man sedan ska kunna 

förverkliga sin valda modell behöver företag ständigt genomföra analyser av hur 

dess relationer med omvärlden ser ut och utvecklas (Nilsson & Olve, 2018). 
 

 

3.2.4.1 Retail Business Model 

En affärsmodell som är speciellt framtagen för att passa detaljhandelns omvärld 

kallas Retail Business Model (RBM). Denna modell inger detaljhandlare kunskap 

om hur de ska gå tillväga för att skapa värde för både för sig själva och sina kunder 

(Sorescu et al. 2011). För att skapa detta värde krävs att detaljhandlare differentierar 

sig gentemot sina konkurrenter och detta kan göras med hjälp av RBM (Esquivias, 

Ramos & Souza, 2010). Modellen lägger fokus vid två faktorer som är centrala för 

detaljhandeln. Den första faktorn innebär att dagens detaljhandlare till stor del 

endast säljer produkter som är tillverkade av en extern aktör. Detta innebär att ett 
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flertal företag säljer samma typ av produkt vilket inte inger någon exklusivitet. På 

grund av detta fokuserar RBM på hur företag bör inneha ett fokus på hur de säljer 

istället för på vad de säljer. Den andra faktorn som är central för RBM är att 

detaljhandlare innehar direkt fysisk kontakt med sina kunder. Detta innebär att 

fokus bör läggas vid dessa möten och förstärka relationen till sina kunder (Sorescu 

et al. 2011). Sorescu et al. (2011) menar att dagens detaljhandelsföretag bör 

fokusera på dessa möten som uppstår vid en försäljning och göra de unika samt 

erbjuda god service. Detta inger en exklusivitet för företagen även om de säljer 

samma produkt som andra företag.  

  

Esquivias, Ramos och Souza (2010) hävdar att dagens detaljhandlare med hjälp av 

RBM har möjligheten att differentiera sina verksamheter ytterligare. Detta tack vare 

den kontakt de får med sin omvärld. Genom de fysiska kundmöten som uppstår vid 

försäljning kan detaljhandlarna på djupet ta reda på vad deras kunder gillar, inte 

gillar samt deras shoppingmönster. Med hjälp av detta kan butikerna skapa 

ytterligare värde. Det inger också möjligheter för detaljhandlarna att följa med i 

förändringar som sker i deras omvärld med hjälp av sina kunder och på sätt utveckla 

sina verksamheter och utbud av produkter (Esquivias, Ramos & Souza, 2010).  

 

3.3 Hur våra teorier hänger samman 
I vår teoretiska referensram har vi presenterat samt diskuterat den strategiska 

styrningen samt hur omvärldsanalyser är en del av detta. Vi har även diskuterat hur 

företag med hjälp av affärsmodellen kan fortsätta skapa värde i en föränderlig miljö. 

För att visa teoriernas koppling till varandra har vi skapat modellen Teorikoppling. 

Teorikopplingen är en illustration över hur våra teorier påverkar varandra samt 

behöver studeras i kombination med varandra för att besvara vår forskningsfråga. 

Det skuggade området i modellen symboliserar denna påverkan och de två cirklarna 

representerar våra teorier.   

 

Omvärlden påverkar alla företag som verkar inom den. I omvärlden finns ett stort 

antal faktorer som kommer att påverka företag på olika vis (Subba Rao, 2010). 
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PESTLE-modellen visar på vilka dessa faktorer möjligtvis kan vara, sedan 

beroende på vilken bransch företag tillhör väljer man att se till vissa av dessa 

faktorer (Basien & Fill, 2014). I vår undersökning är det dock relevant att ha ett 

fokus på Wahlström (2004) tillägg till PESTLE-modellen, nämligen kund- och 

konkurrensbilden. Detta eftersom dessa faktorer har ett stort fokus inom 

detaljhandelsbranschen. Det tillvägagångssätt som företag väljer att genomföra sin 

omvärldsanalys på, baseras på vilka faktorer som företag ser till men även i vilken 

riktning man strategiskt vill styra sin verksamhet (Alkhafaji & Abbass, 2003). I vår 

undersöknings fall är det detaljhandelns omvärld som är i centrum. I denna bransch 

är bland annat förändringar hos konsumenter, konkurrenter, miljön och tekniken i 

fokus vilket i sin tur påverkar vad den strategiska styrningen fokuserar på i denna 

bransch (Schmidt & Ohlsson, 2016).  

 

För att få en effektiv strategisk styrning är omvärldsanalys en viktig del, detta för 

att att kunna styra åt rätt håll utifrån de förändringar som sker i omvärlden. Med en 

vetskap om vilka faktorer som är relevanta i företags omvärld kan de utnyttja de 

möjligheter och hot som finns där. Detta gör att de kan styra sin verksamhet i den 

riktning som kommer generera det största värdet för deras kunder  (Alkhafaji & 

Abbass, 2003). Med en vetskap om de faktorer som har en relevant påverkan på den 

aktuella branschen så kan företag skapa en affärsmodell som kommer generera 

företaget värde (Olve et. al. 2013). Retail business model är en användbar 

affärsmodell för företag inom detaljhandelsbranschen (Sorescu et. al. 2011), därav 

är denna modell intressant att studera i vår undersökning eftersom vi ville se hur 

företag inom detaljhandeln hanterar e-handelns framfart. Utifrån vår undersöknings 

syfte är dessa teorier i behov av varandra. Detta för att vi ska kunna se hur företag 

inom detaljhandeln genomför sina omvärldsanalyser, förändrar sitt arbete på ett 

strategiskt sätt utifrån de förändringar som sker samt hur de fortsätter skapa värde 

för sina kunder.  
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4. Empiri 

 

I följande kapitel kommer vi presentera våra respondenter som utgör vårt empiriska 

material. Kapitlet är strukturerat utifrån vår intervjuguide där det empiriska 

materialet är relaterat till respektive teoriområde. Vi kommer redogöra för våra 

respondenters uppfattning om samt arbete med förändringar i omvärlden. Det 

förklaras hur digitalisering påverkar våra respondenters verksamhetsstyrning. 

Kapitlet avslutas med förtydligande av hur respondenterna skapar värde för sina 

kunder med hjälp av sina affärsmodeller, trots den ökande e-handeln.  

 

4.1 Presentation av respondenter 
Respondenterna som utgör underlaget för vårt empiriska material är butikschefer 

samt butiksmedarbetare för fyra modebutiker belägna i Kalmars stadskärna, vilka 

inte bedriver någon e-handel. Mia som är butikschef för Snitz Mode har varit det i 

cirka fyra år. Butiken säljer herrmode och har en verksamhet i Kalmar samt i Växjö. 

Vår andra respondent är Elin som varit butikschef för klädbutiken Aima i tio år. 

Butiken har funnits sedan mitten av 90-talet och erbjuder mode för kvinnor. Vår 

tredje respondent valde att vara anonym. Det är en verksamhet som har funnits i 

Kalmar sedan slutet av 1980-talet. Vår respondent har arbetat i butiken i snart 30 

år. Stefan som är vår fjärde respondent äger samt är butikschef för modebutiken 

Inside, vilket han har varit sedan butiken startade för ungefär 17 år sedan. Butiken 

bedriver försäljning av herrmode.  

 

4.2 Förändringar i omvärlden  

4.2.1 Snitz Mode 

Mia förklarar att de generella förändringarna som sker i omvärlden inte är något 

som de arbetar aktivt med som företag. Istället lägger Snitz Mode mer fokus på de 

mindre sociala medierna och hänger med i förändringar som sker där. De ser vilka 

plattformar som är de populäraste bland deras kunder och utnyttjar dessa för att 

sprida information om butiken samt erbjudanden. Eftersom de inte bedriver någon 
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e-handel förklarar Mia att det är av stor vikt att de syns på något sätt för att locka 

kunder. Användningen av sociala medier blir deras sätt att interagera med 

omvärlden, och då framförallt med deras kunder. Det finns bara två Snitz Mode 

butiker i Sverige och därför vill de inte likna någon annan butik utan utgå från sig 

själva. De vill vara unika och på så sätt skapa ett värde för deras intressenter. Det 

är Mia som bestämmer vilka märken butiken ska ha, hur den ska se ut och även hur 

skyltningen ska se ut. Hennes butiker ser därför inte till konkurrenterna i omvärlden 

och hur dem gör eftersom det då finns en risk att de blir som dem. Det är viktigt att 

man är sin egen så att kunderna kommer till ens egen butik menar Mia. Därför är 

inte omvärldsanalysen en stor del av butikernas arbete när det kommer till 

konkurrenter, eftersom deras fokus mer ligger på att vara unika och gå sin egen 

väg.    

 

4.2.2 Aima 

Elin berättar att de i butiken hela tiden försöker vara delaktiga och se vad som 

händer i deras omvärld. Detta för att vara medvetna om nya saker samt förändringar 

som uppkommer runt omkring deras butik. Dock menar Elin att detta inte är det 

lättaste att göra men att dem försöker så gott dem kan. Bland annat genom att vara 

aktiva på sociala medier för att se vad som händer, vad som är nytt samt för att visa 

omvärlden vilka de är och vad de har att erbjuda. Men även att de är kunniga inom 

branschen. Elin förklarar vidare att de i butiken till stor del förlitar sig på sina 

kunder när det kommer till deras omvärldsanalyser, främst när det kommer till de 

senaste trenderna och förändringarna. Elin menar att det är ett enkelt sätt att ta reda 

vad det är som händer i deras omvärld. Hon berättar vidare att de ofta försöker ställa 

frågor till sina kunder för att ta reda på vad som händer just nu och vad deras kunder 

gillar för på så sätt kunna utveckla sin butik. Ibland delar även kunderna med sig 

av vilka plattformar som de använder sig av vilket underlättar Aimas arbete med att 

nå ut till en så stor grupp som möjligt.  
 

Elin nämner också att deras butik är en del av en stor koncern som har ett intresse 

för att alla dess butiker ska fungera bra samt locka kunder. Vidare säger Elin att 

information som de behöver för att bli bättre alltid kommer fram på något vis. Bland 
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annat får Aima värdefull information om sin omvärld samt trender genom sin 

konceptansvarig. Deras konceptansvarig är den som köper in kläder till deras butik 

och när dessa inköp sker delar deras konceptansvarig med sig om vad som sagts på 

huvudkontorets inköpsavdelning. Denna information menar Elin underlättar när 

butiken ligger inför en ny säsong med nya trender.  
 

4.2.3 Anonym butik 

Butiken arbetar inte med förändringar i omvärlden särskilt mycket. Förändringen 

som har uppkommit för dem de senaste åren har varit att de behövt börja använda 

sig av sociala plattformar så som Facebook och Instagram. På dessa plattformar ser 

de till vad kunder gillar men det är även ett verktyg för dem att sprida information 

om sin egen verksamhet. Det blir även ett sätt för dem att lägga upp bilder på det 

som finns i butiken och på så sätt sprida reklam. Butiken har sitt största fokus på 

sig själv och tittar inte på speciella förändringar i omvärlden. 
 

4.2.4 Inside 

Inside ser mycket till förändringar som sker i deras kunders omvärld för att hålla 

kvar dessa förklarar Stefan. De arbetar även mycket med att se på vad som händer 

i USA, detta eftersom mycket av de influenserna som finns i omvärlden med den 

ökande e-handeln kommer därifrån. USA ligger ungefär 18 till 24 månader före 

Sverige i utvecklingen. Detta förklarar Stefan som ännu en anledning till att de ser 

på förändringar som sker där för att kunna omfamna dem redan nu. De förändringar 

som Stefan i nuläget ser i USA är att e-handlare börjar bli utslagna eftersom 

lönsamheten faktiskt inte är ett faktum för dessa. Men även att det syns bland 

svenska e-handlare. Han menar på att e-handlare som inte är tillräckligt etablerade 

har satsat för mycket på att locka kunder genom fria returer och rabatter på rabatter 

som gör att det inte blir lönsamt. Även att stadskärnorna har börjat växa sig starka 

igen är något som han tittar på och ser som positivt. Dock påpekar han att de 

väletablerade e-handlarna fortfarande dominerar och är världsledande. Men utifrån 

de förändringar som Stefan i nuläget ser i USA inom detaljhandeln är att e-handlare 

kommer tappa och stadskärnorna kommer växa sig starkare. Detta är positivt för 

hans butik som är belägen i en stadskärna. Han påpekar även att det är vanligt att 
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man vinklar det att e-handeln tar av de fysiska butikerna. Vilket det självklart gör 

men att man även måste se att e-handlare tar från varandra och på så vis kommer 

slå ut varandra. Mycket av den information som Stefan nämner får han och de 

resterande som arbetar i hans butik genom att besöka olika seminarium där 

framtidsvetare samt beteendevetare föreläser. Genom detta blir butiken väl 

medveten om den omvärld de verkar inom menar Stefan.   
 

4.3 Verksamhetsstyrning och digitalisering 

4.3.1 Snitz Mode 

I och med att e-handeln har tagit över så pass mycket, ställs det nya krav på vår 

verksamhet och styrning, förklarar Mia. Hon tror att inom fem till tio år så kommer 

fysiska butiker behöva haka på e-handeln får att fortsätta finnas på marknaden. 

Vidare förklarar hon att hon tror att det blir svårare att överleva som endast fysisk 

butik. Mia menar på att det måste finnas någon form av kombination mellan det 

digitala och det fysiska. Butiken har dock inte gjort någon direkt förändring av 

styrningen förutom att de har satsat mer på sociala medier samt ökad press på de 

anställda och deras kundservice. Genom sociala medier kan de få in sponsrade 

inlägg så att de når längre än bara sina följare. Eftersom digitaliseringen ökat så 

använder de inte annonser i tidningar vilket de gjorde förr, utan nu ligger fokus på 

sociala medier såsom Instagram och Facebook. Det är en av de anställda i butiken 

som har ansvaret för detta och försöker dagligen att locka kunder genom nya inlägg.  

 

Mia ser den ökande e-handeln som ett negativt fenomen och att det kommer påverka 

hennes verksamhet negativt, detta eftersom hennes butik endast är en fysisk butik. 

Hon förklarar att tankegången för deras butik är att det är så samhället tyvärr ser ut 

idag och att de inte kan göra något för att stoppa utvecklingen. Allt fler väljer att 

handla på nätet och det är inte något som dem kan stoppa, utan istället måste de 

hitta sätt att arbeta på som fortsätter locka kunder eller alternativt haka på e-handeln. 

Dock poängterar hon att deras kunder fortfarande har behovet av en fysisk butik 

och att de inte tappat alla sina kunder. Det finns fortfarande en efterfrågan på 

möjligheten att komma in i en butik och prova plagg. Deras kunder har även uttryckt 

att deras tankesätt är att fysiska butiker måste stödjas för att de ska finnas kvar. Hon 
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förklarar att deras kunder är oroliga att de fysiska butikerna kommer behöva stänga 

igen i framtiden, vilket de anser tråkigt. Ur sin egen synvinkel menar Mia på att hon 

helst vill handla i butik men att bekvämligheten av att handla på nätet ofta tar över. 
 

Rent försäljningsmässigt påverkar e-handeln Snitz Mode och därför måste de hitta 

sätt att göra butikerna spännande samt lockande. Snitz Mode arbetar mycket med 

hur de bygger upp sina butiker med sina skyltfönster för att fånga in de kunder som 

passerar förbi. Eftersom e-handeln har reducerat flödet av kunder i centrum så är 

det extra viktigt att varje potentiell kund som går förbi ska lockas in i butiken. 

Utöver det som sker inne i butiken så hanterar butikerna e-handeln genom att ha ett 

roligt instagramkonto, tävlingar samt bra erbjudanden som gör butikerna unika. 

Personalen i butiken måste även styras i samma riktning, det vill säga att det är 

viktigt att även personalen förstår hotet som e-handeln medför och att detta ställer 

mer krav på dem samt deras service. Personalen är den viktigaste delen för att den 

fysiska butiken ska överleva menar Mia. 
 

4.3.2 Aima 

Att digitaliseringen har ställt nya krav på Aimas verksamhet och styrning säger Elin 

är självklart. Hon berättar att digitaliseringen har ställt nya krav eftersom den bidrar 

till att det hela tiden händer nya saker. Vidare berättar Elin att de idag tydligt märker 

att kunder är väldigt styrda av vad som händer digitalt, då de ständigt är 

uppkopplade via sina telefoner. Det som Aima försöker göra för att fortsätta vara 

unika gentemot digitaliseringen är att erbjuda bra service berättar Elin. Deras goda 

service är något som de arbetar stenhårt med uttrycker hon. Detta för att göra 

kunderna medvetna om att butiken fortfarande existerar och för att de ska lockas 

till den. Genom deras service innehar butiken försprånget gentemot e-handeln. 

Genom detta sätts Aimas kunder i fokus och Elin förklarar att kunden hamnar i 

centrum istället för det plagg man ska sälja. Fokuset blir i huvudsak på att kunden 

ska gå från butiken och känna sig nöjd samt förhoppningsvis ha köpt något.  
 

På frågan gällande hur Elin ser på den ökande e-handeln svarar hon att det är något 

som de nyligen diskuterat i butiken. Hon nämner att hon nu under julhandeln har 
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märkt av att e-handeln har ökat, detta genom att allt färre kunder rör sig i 

stadskärnan. Dock menar Elin vidare att det inte är möjligt att sätta fingret på att 

det är e-handeln som bidrar till det minskade kundflödet men att det helt klart 

påverkar. På så sätt märker hon av att det faktiskt kommer färre kunder till butiken. 

Hon upplever också att den ökande e-handeln påverkar många av de kunder som 

kommer in i butiken. Många kunder kommer in för att se utbudet i butiken samt 

prova plagg som ofta är i butikens dyrare prisklasser. Det är vanligt att ett flertal 

kunder sedan uttrycker att de ska fundera eller att de redan sett plagget på nätet och 

ska beställa därifrån. Elin menar att det bara är att “gilla läget” när det kommer till 

att kunder väljer att handla på nätet istället för i deras butik. Att försöka tvinga sina 

kunder att köpa i butiken är inget de anställda kan göra då detta skulle upplevas 

som fel både för dem själva samt deras kunder. Elin tror dock att det kan bero på 

ett flertal faktorer att kunder i flera fall väljer att handla på nätet. Bland annat att de 

kanske själva vill bestämma när de ska betala men något vidare vågar hon inte påstå 

då pengar och betalningsförmåga är känsliga ämnen.  
 

Samtidigt som kundflödena minskar på grund av e-handeln har Aima kvar sina 

trogna kunder berättar Elin. Butiken har en stadig ström av kunder som kommer till 

dem för att de erbjuder bra service. Elin berättar att många kunder uttryckt att de 

inte tycker om e-handeln på grund av att de inte får den service de efterfrågar. Att 

fortsätta uppehålla en god service gentemot sina kunder samt spännande erbjudande 

är Aimas sätt att hantera den ökande e-handeln. Elin menar att butikens service 

inger dem ett stort försprång gentemot e-handeln samt att de ingår i en stor koncern 

innebär vissa fördelar för dem. På grund av detta kan de som arbetar i butiken 

erbjuda kunderna ett flertal alternativ av produkter om de inte har det plagget i 

butiken som kunden efterfrågar. Personalen har också möjlighet att beställa hem 

det plagg som kunden söker. Även att butiken erbjuder swishbetalning för sina 

kunder ökar möjligheterna till försäljning menar Elin. På så sätt kan butikens 

personal beställa hem plagg till kunder och sedan skicka hem dessa till dem om det 

är så att de inte bor i Kalmar. Detta gör butiken mot en extra kostnad vilket Elin 

menar efterliknar fraktkostnaden som kunden annars skulle betala om denne 

handlade på nätet. Det är dessa alternativ som butiken kan erbjuda som gör att 
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butiken ligger i framkant gentemot e-handeln. Att de anställda har möjlighet att 

lyssna till sina kunder och på så sätt skapa ett alternativ som passar för dem förklarar 

Elin.    

 

4.3.3 Anonym butik 

Butiken har alltid haft fokus på kundservice så styrningen har inte förändrats trots 

att e-handeln har ökat. Det har alltid legat ett stort fokus i deras butik att erbjuda 

kunderna bra service. Dock märker de av hur e-handeln har gjort att det är färre 

människor som tar sig in till centrum för att handla. Det märks även att det kommer 

in kunder i butiken som testar plaggen och får råd av butikens personal. Men att de 

sedan går hem och beställer kläderna på nätet istället där dem ofta kan hitta det till 

ett lägre pris. För att hantera detta så fortsätter butikens personal med att ha ett bra 

kundbemötande och hoppas på att fler inser fördelen av att kunna få hjälp i en butik 

samt tycka att det är trevligt. Att själva upplevelsen blir en anledning att ta sig in 

till stan istället för att handla på nätet. Butiken hoppas på att de kommer vinna på 

detta. De anser att de har en fördel gentemot e-handeln genom att kunna erbjuda 

service och de märker även av att det finns en efterfrågan på det fortfarande. Deras 

kunder visar mycket uppskattning för att kunna komma in och få hjälp av dem som 

är kunniga inom mode.  

 

4.3.4 Inside 

Stefan förklarar att de nya kraven som kommer med digitaliseringen är att butiker 

nuförtiden behöver använda sig av plattformar som Facebook och Instagram. Detta 

för att synas och nå ut till en bredare grupp med kunder. Att ta fram och arbeta med 

en digital kundklubb är också något som kommit med digitaliseringen. Rent 

marknadsföringsmässigt så har det förändrats väldigt mycket för butiken menar 

Stefan. Tidigare räckte det med annonser i tidningar medan man idag måste 

använda flera kanaler för att marknadsföra sig. Det krävs en bredare kontaktyta. 

Stefan berättar att han alltid har ställt krav på de som arbetar i butiken att erbjuda 

bra service och kundbemötande så de kommer tillbaka och handlar, särskilt nu i 

samband med den ökande e-handeln.  
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Vidare förklarar Stefan att de ser den ökande e-handeln som ett hot och något som 

gör det tufft för dem. Utvecklingen kommer att fortsätta och eskalera inom den 

närmsta tiden och stora e-handlare kommer komma in på även den svenska 

marknaden, precis som dem har gjort i USA. Detta kommer göra att det finns 

ytterligare en stor konkurrent för deras verksamhet på marknaden men detta är inte 

något som dem kan stoppa förklarar Stefan. Marknaden utvecklas ständigt och det 

gäller att hänga med i detta och styra verksamheten i samma riktning.  
 

4.4 Affärsmodeller och e-handel 

4.4.1 Snitz Mode 

Den ökande e-handeln gör att kunden måste sättas mer i centrum i affärsmodellerna 

förklarar Mia, samt att detta är något som hennes butiker arbetar med ständigt. 

Säljarna på Snitz Mode får ständigt uppmaningen att lägga fokus på kunder, fånga 

in dem i butiken men även få dem att lämna butiken med känslan ”vilken bra hjälp 

jag fick, hit måste jag gå tillbaka”. Detta kan aldrig åstadkommas genom e-handeln 

eftersom kundbemötande inte är närvarande där. Det är här som de fysiska 

butikerna har en fördel gentemot e-handeln, att det finns ett kundbemötande samt 

en service som bidrar till en roligare shoppingupplevelse. Det är viktigt att visa 

kunderna att vi är kunniga på det vi gör förklarar Mia, detta för att få lojala kunder 

som återkommer. Ännu en viktig del i arbetet är merförsäljning. När kunderna väl 

är i butiken så är denna del mycket viktigt för att hålla försäljningen uppe, det gäller 

att kunderna handlar för en större summa pengar än tidigare när de väl handlar. Det 

är här som merförsäljningen spelar in, vilket sätter en press på säljarna och deras 

service. 

 

Det är kundkontakten som skapar värde för Snitz Modes kunder. Det krävs säljare 

som brinner för att sälja eftersom det idag ställs större krav på medarbetarna. 

Försäljningen i den fysiska butiken sköts inte av sig själv som den gör på nätet och 

därför förklarar Mia att hon sätter press på medarbetarna. Vidare förtydligar Mia 

att hon tror att även fast e-handeln ökar och tar upp mer marknadsandelar så 

kommer det alltid finnas ett behov av fysiska butiker. Dock ser hon att de i 

framtiden kommer behöva ett sätt att kombinera e-handeln med den fysiska 
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handeln. Hon ger ett exempel att Snitz Mode skapar en egen mindre e-handel där 

kunderna hämtar upp paketen i butiken. Detta är dock inte aktuellt i nuläget utan 

något de i så fall kommer arbeta med i framtiden. 

 

4.4.2 Aima 

E-handeln har påverkat sättet vi arbetar på väldigt mycket förklarar Elin. Den 

största nackdelen som e-handeln bidrar med är att färre kunder väljer att ta sig in 

till centrum för att handla vilket resulterar i ett sämre flöde av människor. Därför 

har hela Kalmar city gått ihop och arbetar tillsammans för att locka in fler folk 

berättar Elin. Hon förklarar att alla butiker försöker anordna gemensamma små 

event, som exempelvis våryra och tjejkvällar. På dessa event har butikerna extra 

erbjudanden vilket då inte bara marknadsförs av dem själva utan även Kalmar city 

sprider information om detta. Elin förklarar att detta är viktigt eftersom de 

tillsammans blir starkare än när man som enskild butik försöker få ett ökat flöde av 

kunder i centrum. Man kan se det som att affärsmodellen spetsas till lite och 

inkluderar inte bara vårt företag utan alla butiker i Kalmar city hjälper varandra 

förklarar Elin.  

 

Black Friday är ett orosmoment som gör att butikerna måste gå ihop och arbeta 

tillsammans för att skapa ytterligare värde för kunderna. Butikerna måste skapa ett 

sätt att hela tiden nå högre försäljningssiffror under en händelse som Black Friday, 

där näthandeln har ett stort försprång. Näthandeln är extrem vid sådana tillfällen 

och fortsätter att stiga vilket Aima märker av förklarar Elin. Vidare förklarar Elin 

att de måste lägga extra fokus på att skapa bra erbjudanden som ökar försäljningen 

under sådana händelser. Detta eftersom näthandeln även har en fördel, i att det inte 

finns någon personal som kostar pengar på samma sätt som det finns i de fysiska 

butikerna. 
 

Elin förklarar att deras affärsmodell skapar värde för kunderna genom det 

personliga bemötandet. De vill skapa en butik som ger kunderna en bra känsla som 

tilltalar alla. Med detta menar Elin att det inte bara ska läggas fokus på kunderna 

som faktiskt är där för att handla något. Det är lika viktigt att kunderna som kommer 
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in bara för att titta får ett bra bemötande och känner sig välkomna. Men självklart 

är målet att alla ska gå ut med ett plagg från butiken och inte gå hem och köpa ett 

likadant på nätet. Det är viktigt att alla arbetar på detta sätt för att kunderna ska få 

samma bemötande oavsett vem som arbetar just den dagen. Elin förklarar att det är 

få anställda som arbetar i butiken vilket gör att de är sammansvetsade och har 

samma mål, att ge bra service. Elin arbetar mycket på golvet i butiken och ser därför 

till att de anställda arbetar efter det hon samt företaget vill. 
 

Inför framtiden ser Elin att de behöver arbeta mer och utforska möjligheten med e-

handel. Vidare förklarar hon dock att det krävs mycket arbete för att detta ska kunna 

genomföras. Det krävs mycket från ledningen samt se till så att den tekniska biten 

fungerar. Men det är något som Aima tänker på och Elin förklarar att de kör vidare 

som de gör nu men att framtiden ser ljus ut. De har märkt av det senaste halvåret att 

kundflödet minskat och har därför börjat arbeta med olika framtida alternativ. Hon 

förklarar att det märkts av tydligt under julhandeln att det är mindre kunder som 

kommer in i butiken men att det egentligen inte spelar någon roll för dem, detta så 

länge som kunderna handlar för mer pengar när dem väl är där.  

 

4.4.3 Anonym butik  

Arbetet med affärsmodeller har inte ändrats för butiken på grund av den ökande e-

handeln. De förlitar sig på sina trogna kunder och att värde skapas genom det 

personliga mötet. Butiken har funnits i många år och därför har personalen en 

vänskaplig relation till sina kunder. Kunderna känner sig trygga i att handla där 

eftersom det finns en bra relation mellan företaget och dess kunder. 

Vänskapsbandet är det viktigaste för butiken och det är så värdet skapas. Detta band 

uppstår genom bra service, smakråd och kunskap. Men även kvalitén som kläderna 

har är av värde för dem och deras kunder därför har inte e-handeln påverkat deras 

affärsmodeller på ett avsevärt sätt.  
 

4.4.4 Inside 

Genom sina besök på seminarium har Stefan fått vetskap om att den fysiska 

kontakten inom handeln i framtiden kan komma att få ett uppsving. Därför är den 



 
 

 44 

tillsammans med deras service något som man fokuserar på för att utveckla deras 

affärsmodeller. På grund av sin service upplever inte Stefan att e-handeln påverkar 

butikens affärsmodeller avsevärt eftersom att de har möjligheten att möta kunderna 

på ett sätt som e-handeln inte har. Dock finns det en annan aspekt inom e-handel 

som kommer att påverka Insides arbete med affärsmodeller menar Stefan. 

Nämligen att en av deras största leverantörer nu själva satsar på att fånga upp kunder 

på sina egna plattformar. Genom att göra detta kommer mycket av leverantörernas 

försäljning ske direkt till kunden vilket betyder att kunden inte behöver besöka 

någon butik. Detta upplever Stefan kan vara det största hotet från e-handeln 

gentemot de fysiska butikerna.  
 

Stefan berättar att butikens sätt att skapa värde görs genom att erbjuda bra service 

till sina kunder när de kommer till butiken. Även att butiken erbjuder internationella 

klädmärken skapar värde för deras kunder samt att det lockar dem till att besöka 

deras butik. Stefan har också noterat att upplevelser är ett sätt för företag att spetsa 

sina affärsmodeller samt skapa värde. Med dessa förändringar som kommer med 

det digitala menar Stefan att det kommer ett krav på ett multibeteende hos företag, 

även för dem. Att man nu måste synas inom flera kanaler. Trots att e-handeln ökar 

ser Stefan att det fysiska mötet i deras butik och inom andra företag har en framtid. 

Dock kan framtiden bli tuff för företag och deras affärsmodeller men Stefan 

uttrycker att det är så världen och dess utveckling ser ut.     
 

Inför framtiden har Inside inga direkta planer på att starta upp en egen e-handel 

berättar Stefan. Ett tidigare försök med att starta e-handel har gjorts av butiken men 

på grund av att ett flertal faktorer så genomfördes aldrig idéen. Dock kollar butiken 

i nuläget på att gå med i ett större nätverk där dem tillsammans med andra butiker 

kan samköra e-handel med sin egen butik. Stefan är också medveten om andra 

framtida förändringar, nämligen kunders köpbettenden. Genom digitaliseringens 

utveckling kommer företag få större tillgänglighet att lära sig mer om sina kunder 

och detta ser Stefan som viktigt att följa med i.   
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5. Analys 
 

Följande analyskapitel kommer diskutera respondenternas svar utifrån vår 

teoretiska referensram. I kapitlet analyseras hur våra respondenter hanterar 

förändringar i omvärlden utifrån den teori som presenterades under vår teoretiska 

referensram. Vi kommer även att analysera hur våra respondenter med hjälp av 

den strategiska omvärldsanalysen som en del av den strategisk styrning hanterar 

digitaliseringen och e-handeln.  

 

5.1 Hantering av förändringar i omvärlden med hjälp av strategisk 

omvärldsanalys 

Digitalisering är en förändring i omvärlden som påverkar dagens detaljhandlare och 

bidrar med flertal utmaningar (Schmidt & Ohlsson, 2016). Utifrån våra 

respondenter blir det synligt att digitaliseringen har påverkat deras butiker men även 

ställt nya krav på deras styrning. Digitaliseringen påverkar strukturerna inom 

företag och bidrar med nya arbetsuppgifter (Iveroth, Lindvall & Magnusson, 2018). 

Snitz Mode har i och med digitaliseringen gett en av sina anställda nya 

arbetsuppgifter i form av att sköta företagets digitala kommunikation. E-handeln 

som har växt fram i och med digitaliseringen, skapar nya möjligheter som innebär 

att kunder inte längre behöver besöka en fysisk butik för att genomföra ett köp 

(Schmidt & Ohlsson, 2016). Detta blir extra tydligt hos vår respondent Aima som 

förklarar att ett flertal av deras kunder kommer in i butiken för att prova ett plagg 

men går sedan hem och beställer det på nätet istället. Samtliga av våra respondenter 

uttrycker en oro över att flödet av kunder i stadskärnan har minskat, vilket påverkar 

deras butiker negativt. Deras kunder innehar idag fler valmöjligheter vilket skapar 

ökad press på butikerna samt hur de ska hantera detta. 

 

Den strategiska styrningen är ett användbart sätt för företag att hantera de 

möjligheter och hot som deras omvärld utsätter de för (Alkhafaji & Abbass, 2003). 

Vårt empiriska material ger oss bilden av att den strategiska styrningen är 

närvarande i våra respondenters verksamheter samt deras sätt att hantera den 
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ökande e-handeln. Detta kan vi främst se genom att de genomför strategiska 

analyser av omvärlden men även av deras verksamheters interna delar.   

 

Den interna analysen är en del av den strategiska styrningen (Jeyarathnm, 2008). 

Det blir tydligt utifrån alla våra respondenters svar att det är denna del av den 

strategiska styrningen som samtliga lägger sitt största fokus. Den interna analysen 

ger en bild över företags starka respektive svaga sidor samt vilka delar som bör 

inneha deras största fokus för att göra verksamheten konkurrenskraftig 

(Jeyarathnm, 2008). Samtliga respondenter berättar om hur de anställda är deras 

starkaste tillgång och att det är servicen som de erbjuder som gör att de kan 

konkurrera med e-handeln. Snitz Mode förklarar att det sätts mer press på de 

anställda att leverera service av hög kvalitet, vilket även Aima gör. Detta blir även 

tydligt hos den anonyma butiken som talar om hur viktigt vänskapsbandet mellan 

de anställda och deras kunder är. Utifrån detta kan vi urskilja att våra respondenter 

har sett till vilka interna resurser som är deras främsta tillgång, och därmed lagt sitt 

fokus här för att styrka sin verksamhet. 

 

Det andra steget i den strategiska styrningen är att göra en analys av företagets 

externa omvärld, detta för att identifiera de möjligheter och hot som finns där 

(Jeyarathnm, 2008). Ett företags omvärld består av de faktorer som finns runtom 

företaget och dessa kan komma att påverka och influera (Subba Rao, 2010). Teorin 

säger att detaljhandeln är påverkad av ett flertal faktorer i dess omvärld; politiska, 

sociala, ekonomiska, tekniska, juridiska, miljömässiga samt kunder och 

konkurrenter (Schmidt & Ohlsson, 2016). Dessa faktorer stämmer överens med de 

faktorer som PESTLE-modellen tillsammans med Wahlströms (2004) tillägg tar 

upp som mest relevanta för företag att se till när det kommer till deras omvärld 

(Baines & Fill, 2014). Vi kan i vårt empiriskt insamlade material se att denna teori 

angående vad företag bör se till i sin omvärld stämmer till viss del. Alla våra 

respondenter ser till faktorerna sociala, tekniska samt kund och konkurrent, det är 

genom dessa faktorer de definierar sin omvärld. De menar att de väljer att se till de 

faktorer som är av störst relevans för deras egna verksamhet.  
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Vår anonyma respondent anser att deras kunder är den viktigaste omvärldsfaktorn. 

Genom en god kontakt med sina kunder erhåller de ett vänskapsband som skapar 

tillit. Genom denna vänskap erhåller de värdefull information om sina kunders 

omvärld vilket indirekt också är deras omvärld, man kan därför anta att den 

anonyma butiken samlar och analyserar omvärldsinformation genom sina kunder. 

Detta innebär att de kan fatta beslut angående förändringar som kan innebära ett 

bättre värde både för deras företag men främst för deras kunder. Butikschefen på 

Aima uppvisar också att den faktorn som är av störst relevans i deras omvärld är 

kunden. De vidhåller också även en stor andel omvärldsinformation från sina 

kunder vilket bidrar med värde. Snitz Mode vill försöka vara så unika som möjligt 

på marknaden och medger att de på grund av detta inte ser till konkurrenter som en 

viktig omvärldsfaktor. Dock anses det att om man vill vara unik på sin marknad 

behöver man se till vad konkurrenter gör (Schmidt & Ohlsson, 2016). Baserat på 

detta gör vi tolkningen att Snitz Mode bör se till sina konkurrenter för att uppnå det 

unika de eftersträvar. Att kunderna är en viktig faktor i omvärlden håller Snitz Mode 

med om och det är genom kunderna de vidhåller information om vad de gillar samt 

eftersöker, alltså är kunderna även i Snitz Modes fall den främsta källan till 

information om vad som sker i deras omvärld.  

 

Butiken Inside uttrycker att det är viktigt att se till sina konkurrenter i sin omvärld, 

detta gäller främst e-handeln. Genom att inneha en god bild av sina konkurrenters 

situation kan butikschefen på Inside fatta beslut som kan generera värde för 

verksamheten och även dess kunder. Här kan man se en skillnad mellan våra 

respondenter. Inside understryker konkurrenter som en viktig källa till 

omvärldsinformation medan övriga hävdar att kunden är den viktigaste. Genom att 

se till sina konkurrenter kan Inside erhålla mer information exempelvis om trender 

inom branschen och kan på så sätt ta till sig dessa snabbare. Detta anser vi är 

nödvändigt för modebranschen eftersom bevakning av trender är en stor del av att 

deras arbete ska bli lyckosamt. Att se till trender i omvärlden kopplar vi även 

samman med de sociala faktorer som företag kan se till i sin omvärld. Företag 

behöver ständigt vara medvetna om vad som händer socialt; vad kunder gillar, vad 

de eftersöker samt vad som förutspås bli populärt i framtiden (Warner, 2010). 
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Butikschefen på Aima berättar att de genom sin inköpsansvarig får information om 

trender inom mode och kan på så sätt anpassa sin verksamhet och försäljning efter 

detta.  

 

Våra respondenter är också medvetna samt anser att teknologiska faktorer är viktiga 

faktorer i deras omvärld. Detta för att de innehåller deras i nuläget största och 

snabbast växande konkurrent, e-handeln. Digitaliseringen tillsammans med e-

handeln har inneburit att Aima tagit beslut om att utveckla ett nytt alternativ för sina 

kunder. Detta alternativ innebär att ifall ett plagg inte finns i butiken, men det finns 

på internet så kan personalen hjälpa till att beställa hem det. Vi kopplar detta till att 

Aima använder sig av den strategiska styrningen, detta eftersom den innebär att ett 

företag tar långsiktiga beslut för att hantera hot i omvärlden (Jeyarathnm, 2008). E-

handeln är ett hot i Aimas omvärld och genom att erbjuda kunderna detta alternativ 

så hanterar de riskerna som detta hot medför. Snitz Mode förklarar att de har 

omformat sin butik efter att e-handeln vuxit sig starkare. Denna omformning har 

skett genom skyltning, detta eftersom de vill locka in varje potentiell kund och 

framförallt när det nu rör sig färre människor i stan. Även detta kan vi koppla 

samman med den strategiska styrningen som innebär att den mest betydande delen 

för ett företag är dess resurser, möjligheter samt strategier (Jeyrarthmm, 2008). 

Skyltningen tillsammans med service blir Snitz Modes sätt att använda sina resurser 

för att hävda sin relevans gentemot e-handeln.  

 

Dessa åtgärder som Aima och Snitz Mode har genomfört i samband med den 

ökande e-handeln kan förklaras som att de är proaktiva i sitt agerande. Detta kan 

kopplas till omvärldsanalysen som innebär att när företag erhållit relevant 

information om sin omvärld och de förändringar som sker i den står att de inför ett 

val, om de ska välja att inkludera den i sin strategiska styrning eller inte. De kan 

välja mellan att vara proaktiva eller reaktiva (Subba Rao, 2010). Även Inside är 

proaktiva i sitt agerande, detta eftersom de genom olika seminarier som de deltar 

vid får information angående den fysiska butikens framtid. Genom informationen 

de erhållit har de fått kunskap om att e-handeln till viss del fortfarande är ett hot 

och därför fokuserar de mycket på sin service. Den anonyma butiken är, till skillnad 
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från övriga respondenter reaktiv och väljer att inte agera utefter de förändringar som 

de ser att digitaliseringen bidrar med. De fortsätter sin verksamhet som de gjort 

tidigare. 

 

I våra respondenters svar kan vi dock se en avsaknad av PESTLE-modellens 

omvärldsfaktorer, nämligen de politiska, ekonomiska, juridiska samt miljömässiga. 

Vad detta kan bero på kan vi enbart göra antaganden om. Till viss del kan detta 

enligt oss bero på att de butiker vi intervjuat är mindre i storlek och inte tillhör en 

större kedja, på så vis innehar de inte en större auktoritetsroll när det kommer till 

bland annat dessa faktorer. Detta gör det svårt för dem att påverka exempelvis lagar, 

juridik och samhället i stort. Självklart kan dessa butiker vara med och påverka det 

samhälle det verkar inom, i vår undersöknings fall, Kalmar. Exempelvis berättar 

butikschefen på Aima att deras butik är med och stärker Kalmars centrum 

tillsammans med övriga butiker för att locka fler kunder att besöka stadens centrum, 

detta kopplar vi till att vara en påverkan på samhället.  

 

När det kommer till ekonomiska faktorer i våra respondenters omvärld antar vi att 

detta är sådant som varje företag bör ha i åtanke. Hur andra länders samt det egna 

landets ekonomi ser ut är en viktig faktor att inneha kunskap om som företag, detta 

på grund av att företags kunder ständigt är påverkade av detta. Köpmönster och 

köpbeteende är i stor grad beroende av hur den ekonomiska situationen ser ut och 

genom att företag innehar kunskap om detta kan de anpassa sina verksamheter 

(Warner, 2010). På grund av avsaknaden av information om hur våra respondenter 

resonerar kring ekonomiska omvärldsfaktorer kan vi enbart anta att det är något 

som är av vikt för dem och deras verksamheter. Likadant vad gäller de miljömässiga 

faktorerna anser vi också att de är nödvändiga att ha i åtanke som företag i dagens 

samhälle. Våra respondenter kan självklart ha miljömässiga faktorer i åtanke när de 

ser till sin omvärld men att de valde att fokusera på sina kunder, konkurrenter samt 

sociala och teknologiska faktorer som de viktigaste i sin omvärld när vi ställde 

frågan angående deras omvärldsanalyser.  
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Teorin angående vilka faktorer man ser till i sin omvärld kan enligt oss kopplas 

samman med teorin angående vilka omvärldsnivåer man som företag väljer att se 

på.  Beroende på vilken information ett företag eftersöker finns tre olika nivåer man 

kan se till; makromiljön, branschen som företaget verkar inom och det enskilda 

företaget (Subba Rao, 2010). Genom att se till de faktorer som våra respondenter 

väljer att se på i sin omvärld, vilka är sociala, teknologiska, kunder och konkurrenter 

kopplar vi till den andra nivån; branschen som företaget verkar inom. Denna nivå 

innehåller de faktorer som våra respondenter anser vara de mest relevanta för dem, 

nämligen kunders efterfrågan, förändringar i handelsmönster samt konkurrenter 

(Jeyarathnm, 2008).   

  

När företag bestämt vilken omvärldsnivå de vill se på finns det enligt Wahlström 

(2004) tre strategier om hur man ska gå tillväga att välja mellan. Vi kan i våra 

respondenters svar urskilja att när de ska utföra sina omvärldsanalyser använder 

olika tillvägagångssätt, vilka vi kan koppla till Wahlströms (2004) teori. Den första 

strategin är att överlåta ansvaret till externa experter som redan besitter värdefull 

samt en stor mängd kunskap om omvärlden (Wahlström, 2004). Denna strategi 

kopplar vi samman med Insides tillvägagångssätt. Deras deltagande vid seminarier 

ser vi som ett tydligt exempel på att överlåta sin omvärldsanalys till externa 

experter. Under vår intervju med Insides butikschef fick vi intrycket att han var 

mycket kunnig om sin bransch och detta tack vare dessa seminarier. Den andra 

strategin företag kan använda sig av är att de kan överlåta omvärldsanalysen till 

interna experter inom sitt egna företag. Dessa experter besitter också värdefull 

kunskap som är inriktad på den bransch som företaget verkar inom (Wahlström, 

2004). Denna typ av strategi anser vi att butiken Aima till viss del använder sig av. 

De vidhåller värdefull information och kunskap från sin inköpsansvarige som 

arbetar inom den koncern som butiken ingår i. Genom sin inköpsansvarig får de 

information om bland annat trender inom mode samt andra relevanta förändringar 

som sker inom deras bransch.  

  

Aima använder sig dock inte enbart av den andra strategin, vi kan också dra 

paralleller till att de också använder sig av Wahlströms (2004) tredje strategi. Denna 
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strategi innebär att beslutsfattaren själv, i vår undersöknings fall butikschefer och 

anställda ansvarar för sin egen omvärldsanalys. Detta kan göras med hjälp av 

enklare medel, exempelvis genom samtal med kunder (Wahlström, 2004). Aima 

försöker uppehålla en god dialog med sina kunder och genom det genomför de 

enklare omvärldsanalyser. Vi ser att Snitz Mode tillsammans med vår anonyma 

respondent tar eget ansvar för sina omvärldsanalyser. Deras kundkontakt anser vi 

vara den viktigaste kanalen de använder sig av för att samla in värdefull 

omvärldsinformation. Detta kopplar vi samman med att de använder sig av 

Wahlströms tredje strategi när det kommer till att genomföra omvärldsanalyser.  

  

Genom att ständigt föra en dialog med sina kunder erhåller butikerna kunskap om 

vad deras kunder gillar, inte gillar samt deras handelsbeteende. Att butikerna 

erhåller denna kunskap genom dialoger kopplar vi samman med Retail business 

model (RBM). Trots att respondenterna inte säger att de använder sig av modellen 

kan vi se antydningar att den skulle kunna vara närvarande i deras styrning. 

Modellen inger ett fokus på det fysiska mötet mellan kund och försäljare och inger 

detaljhandlare möjligheten att följa med i de förändringar som sker i deras egen 

samt kunders omvärld (Esquivias, Ramos & Souza, 2010). Tack vare den kontakt 

butikerna får med sina kunder har de kunnat utveckla sina verksamheter. 

  

För att företag ska kunna hantera och följa med i de förändringar som sker i 

omvärlden anser vi att det bästa är att erhålla så mycket information som möjligt. 

Då all information är värdefull, från smått till stort gör vi kopplingen att företag bör 

använda sig av Wahlströms (2004) alla tre strategier för att genomföra en god 

omvärldsanalys. Hos våra respondenter kan vi se att det finns en större oro över e-

handelns framfart hos de som själva ansvarar för sin omvärldsanalys. Snitz Mode 

exempelvis, anser att de inom en snar framtid måste ansluta sig till e-handeln för 

att fortsätta konkurrera på marknaden medan Inside som erhåller information från 

externa experter inte känner denna oro. Genom att erhålla en stor mängd kunskap 

hjälper enskilda beslutsfattare att fatta beslut. Detta eftersom det alltid är dem som 

i slutändan fattar besluten om hur man ska hantera förändringar i omvärlden. Inom 

modevärlden är spaning efter de senaste modetrenderna av största relevans. Vi 
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skulle påstå att det är lika viktigt att är spana efter andra trender och förändringar 

som sker runtom företag som det är att spana efter de senaste modetrenderna. 

Modeföretag som gör missar med sina klädkollektioner riskerar att förlora 

marknadsandelar vilket vi också påstår skulle kunna hända om de inte är medvetna 

om förändringar som sker inom andra områden än mode.  

 

Det finns ett flertal fördelar att genomföra systematiska omvärldsanalyser vilket är 

en del av den strategiska styrningen. Detta vi kan urskilja att våra respondenter 

använder sig av. De fördelarna som systematisk omvärldsanalys bidrar med för 

framförallt mindre verksamheter är att de kan fokusera på de delar i omvärlden som 

är viktiga för deras verksamhet. Fokus på kvalitet och service, men även på kunders 

behov samt efterfrågan är viktiga delar inom detta arbete som mindre verksamheter 

bör inneha sitt fokus på (Jeyrarthnm, 2008). Utifrån våra respondenters svar kan vi 

urskilja att de arbetar med den strategiska omvärldsanalysen och har dessa fördelar 

som sitt primära fokus. De ser till trenderna som finns i omvärlden och vad deras 

kunder efterfrågar för att få kunderna att välja deras butik när de ska handla. Genom 

detta kan de nischa sig och få ett stadigt flöde av kunder. Service är samtliga 

respondenters huvudsakliga fokus, vilket gör det möjligt för dem att konkurrera 

med e-handeln samt större kedjor (Jeyrarthnm, 2008). Detta kan vi se har ett 

samband med Retail Busniess model vilket är en affärsmodell som är anpassad efter 

detaljhandeln. Detta samband kan vi se eftersom modellen har fokus på företags 

service (Sorescu et al. 2011). 

  

Retail busniess model (RBM) menar på att det som gör de fysiska butikerna 

konkurrenskraftiga är den personliga kontakten som finns mellan företag och kund. 

Det huvudsakliga syftet med modellen är att företag bör fokusera på hur de säljer 

istället för på vad de säljer (Sorescu et al. 2011). Våra respondenter förklarar att det 

är den fysiska kontakten som de anser vara deras styrka gentemot e-handeln, vilket 

då kan kopplas samman med RBM. Vi anser att det framkommer av våra 

respondenter att det på grund av den ökande e-handeln har blivit viktigare för 

företag att använda sig av RBM. Samtliga respondenter lägger fokus på sin service, 

det vill säga hur de säljer. Aima talar om hur viktigt det är att alla som besöker 
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butiken får ett bra bemötande, oavsett om de handlar något eller inte. Snitz Mode 

poängterar att de tror att shoppingupplevelsen blir roligare med det fysiska 

bemötandet eftersom detta kan lämna kunderna med en positiv känsla. Både Inside 

och den anonyma butiken förklarar att det fysiska mötet är av stor vikt och att det 

är detta som skapar deras konkurrensfördelar. Detta har även en koppling till RBM 

eftersom modellen hjälper företag att differentiera sina verksamheter (Esquivias, 

Ramos & Souza, 2010). Genom det personliga bemötandet hanterar de fysiska 

butikerna den ökande e-handeln och kan därigenom differentiera sig från den.  
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6. Slutsats 

 
I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera vår slutsats som besvarar vår 

forskningsfråga samt uppfyller vår undersöknings syfte. Kapitlet avslutas med en 

presentation av förslag till framtida forskning. 

 

 

6.1 Hur detaljhandelsföretag hanterar förändringar i omvärlden med 

hjälp av den strategiska omvärldsanalysen 
Vi har genom analys av teoretiskt samt empiriskt material kommit fram till att 

fysiska butiker använder sig av strategisk omvärldsanalys som en del av den 

strategiska styrningen för att hantera förändringar i omvärlden. Den strategiska 

omvärldsanalysen hjälper butikerna att hantera de möjligheter och hot som finns i 

deras omvärld. E-handelns ökande har bidragit till att fysiska butiker idag har fler 

faktorer att se till i sin omvärld, men beroende på mängden information butikerna 

har tillgång till väljer de att agera olika. Resultaten av vår undersökning visar att 

beroende på vilken omvärldsnivå samt tillvägagångssätt företag använder sig av vid 

sin omvärldsanalys får de olika mängd information angående sin omvärld. De 

butiker som använder sig av flera tillvägagångssätt erhåller en större mängd 

och  tenderar därav att vara mer proaktiva än reaktiva i sin hantering av 

förändringar. Därför finns det ett behov för alla butiker samt samhället i stort att 

inneha en större mängd information om vad som sker i den omvärld som företag 

verkar inom. Detta för att all information är av vikt oberoende om den kommer från 

externa experter eller den enskilde beslutsfattaren själv.  

 

För att underlätta arbetet med att tillhandahålla omvärldsinformation anser vi att det 

finns ett behov av att någon utomstående, i vår undersöknings fall, exempelvis en 

centrumledare tar ansvar för omvärldsspaningen. Detta skulle kunna stärka 

stadskärnor och innebära möjligheter för butiker att välja hur de ska hantera 

förändringar i omvärlden. Detta kan bidra till att de butiker som idag anses vara mer 

reaktiva har chans att bli mer proaktiva då de inte behöver avsätta sin egen tid för 

att genomföra dessa analyser. Vår undersökning har visat på att företag har ett 
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behov av att se till vad som händer i deras omvärld. Detta för att minimera risken 

att bli utkonkurrerad från den marknad de verkar inom. Våra resultat bidrar med en 

teoretisk bekräftelse gällande detta. Att utan spaning har företag ingen aning om 

hur de ska hantera de externa förändringar som sker i deras omvärld. 

 

Utifrån vår analys ser vi dock en tydlig koppling att butikernas fokus inom det 

strategiska arbetet ligger på steget som omfattar den interna analysen, detta för att 

fokusera på vad deras egna verksamhet kan göra för att konkurrera med e-handeln. 

Butikerna ser till sina egna resurser och har identifierat den personliga kontakten 

som den viktigaste faktorn för konkurrenskraft. Genom god kontakt med sina 

kunder har butikerna erhållit kunskap om hur de bör agera. Genom att integrera 

med sina kunder får butikerna information om vad deras kunder gillar samt 

efterfrågar och kan på så sätt anpassa sina verksamheter efter detta. Detta blir då en 

del av butikernas strategiska arbete för att skapa konkurrenskraft gentemot e-

handeln.  Då den fysiska kontakten är butikernas viktigaste konkurrensfördel 

hanterar de den ökande e-handeln genom att stärka denna ytterligare. Deras fokus 

läggs nu på hur de säljer istället för på vad. Med hjälp av den strategiska 

omvärldsanalysen har butikerna insett att det nu krävs att man fokuserar på 

kundbemötandet istället för enbart produkten.   

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Våra resultat visar på att företag inom detaljhandelsbranschen använder sig av den 

strategiska omvärldsanalysen för att hantera förändringar i omvärlden. De visar 

även på att beroende på vilken nivå samt tillvägagångssätt företag använder så får 

de olika mängd information. De respondenter som utgör underlaget för vår 

undersökning är mindre butiker med begränsade resurser. Detta kan vara en av 

anledningarna till att det inte lyfter sina omvärldsanalyser till den högsta nivån och 

ser till det som sker i makromiljön. För att utveckla vår undersökning vore det 

intressant att se till större verksamheter inom detaljhandeln som har tillgång till fler 

resurser, hur de genomför sina strategiska omvärldsanalyser. Ifall de använder sig 

av flera tillvägagångssätt men även om de ser till flera av de olika nivåerna. Det 
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vore även intressant att se till andra branscher och hur de genomför sina strategiska 

omvärldsanalyser. Fungerar hanteringen av förändringar genom samma 

tillvägagångssätt som i detaljhandelsbranschen eller är det beroende av vilken 

bransch samt typ av förändring? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  
 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur e-handeln påverkar de fysiska 

butikernas affärsmodeller samt styrning på mindre marknader. Genom att intervjua 

butiker i Kalmars stadskärna kommer empiri till vår undersökning att samlas in. 

Frågorna är konstruerade efter den semistrukturerade intervjuformen och baseras 

på vår teoretiska referensram som består av teorierna; omvärldsanalys, 

verksamhetsstyrning och digitalisering. Intervjufrågorna karaktäriseras av 

öppenhet. Eventuella följdfrågor tas inte upp i intervjuguiden då dessa baseras på 

de individuella respondenternas svar. Vår färdiga undersökning kommer att 

publiceras på det digitala vetenskapliga arkivet DiVA.  

 

Kontrollfrågor: 

•   Vill ni vara anonym? 

•   Får vi lov att spela in intervjun? 

•   Hur länge har er butik funnits? 

•   Hur länge har ni varit butikschef? 

•   Bedriver er butik e-handel? 

 

Förändringar i omvärlden är ständigt närvarande och det mest oförutsägbara kan 

vara det viktigaste att anpassa sig efter. För att lyckas med detta behöver företag 

förstå det som händer, urskilja förändringar i tidigt stadie och agera utefter detta. 

 

•   Hur arbetar ni med förändringar som sker i omvärlden? 

 

Digitaliseringen och e-handeln gör samhället mer uppkopplat och ställer nya krav. 

Företag behöver därför en bredare utifrån-in styrning än tidigare.  

 

•   Upplever ni att digitaliseringen har ställt nya krav på er verksamhet 

och er styrning?  

•   Hur ser ni på den ökande e-handeln?  
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•   Hur upplever ni att e-handeln påverkar er och hur hanterar ni detta? 

 

Eftersom e-handeln ökar förändras konsumentbeteenden, vilket kräver att den 

traditionella butikshandeln behöver anpassa sina affärsmodeller efter detta.  

 

•   Hur påverkas ert arbete med affärsmodeller av e-handeln? 

•   Hur skapar er affärsmodell värde för era kunder? 

 


