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Förord 
 

Uppsatsen har för oss varit en process som gett oss djupare kunskaper om 

leksaksbranschen och vad barns användande av digital teknologi har inneburit för 

denna. Vi vill tacka samtliga som varit inblandade i processen, som gjort undersökning 

möjlig och hjälp oss fram till våra resultat. 
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Abstrakt 
 

Titel: Leksaker i den digitala tidsåldern – Leksaksbranschens bemötande av nya 

preferenser 

 

Författare: Sandra Nilsson och Victor Tydesjö 

 

Handledare: Leif Rytting 

 

Kurs: Företagsekonomi III – examensarbete 15 hp. Linnéuniversitetet VT 2014 

 

Syfte 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur leksaksbranschen har förändrat och 

kommer att förändra sin verksamhet i den teknologiska tidsåldern. För att genomföra 

detta har vi fastställt några aspekter att undersöka: 

 

 Butikernas nuvarande tillstånd gällande sortiment och arbetssätt  

 Förändringar som har skett gällande sortiment som en konsekvens av barns 

förändrade teknologianvändning 

 Leksaksbranschens framtid som en följd av den fortsatta teknologiutvecklingen 

 

Forskningsfrågan lyder: Hur påverkas leksaksbranschen av barns tidiga användande av 

olika former av digital teknologi? 

 

Metod 

 

Vi har för denna uppsats valt att använda den kvalitativa metoden. Detta för att på ett 

djupt sätt kunna få specifik data om branschens företeelser. Undersökningen har 

genomförts med en abduktiv ansats, där vald teori har format empirin men där empiri 

även har inverkat på den teori som presenteras. Det teoretiska materialet har präglats av 

akademisk litteratur och elektroniska källor. Empiriinsamlingen skedde genom 

kvalitativa intervjuer med fyra leksaksbutiker och en representant från 

branschorganisationen Leksaksbranschen. 
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Slutsatser 

 

Gällande branschens nuläge framkom att inköp på speciella inköpsmässor för 

leksakshandlare och deras leverantörer bär stor betydelse för leksaksbutiker och 

inverkar även på utformning av deras sortiment. Samordning mellan mindre aktörer i en 

enda katalog föreslås vara ett sätt för de mindre starka butikerna att hävda sig bättre mot 

de stora kedjorna. Vi fann att lekåldern har minskat, vilket medför att barn är kunder 

under en kortare tid. Vissa sortimentsanpassningar har skett på grund av detta, men inte 

i särskilt stor skala. Gällande branschens framtid tydliggörs att aktörerna kan behöva 

göra vissa förändringar i sin verksamhet, där exakt vad detta skulle vara inte är 

självklart. 

 

Nyckelord: Leksaksbranschen, digital teknologi, teknologisk utveckling, sortiment, 

småföretag, inköp. 
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Abstract 

 

Our purpose with this study is to investigate how the toy industry has changed and will 

change its operations in the technological era. In order to do this, we determined a few 

aspects to investigate: 

 

 The toy stores’ current state regarding assortment and ways of working 

 Changes that have occurred regarding assortment as a consequence of 

children’s’ changed technological usage 

 The future of the toy industry as a result of the continued technological 

development 

The research question goes as follows: How is the toy industry impacted by children’s 

early usage of different kinds of digital technology? 

 

In this study we decided to use the qualitative research method in order to gather 

profound and specific data about the happenings of the toy industry. The study has been 

carried out with an abductive methodology, allowing theoretical data to impact 

empirical data and also allowing empirical data to impact theoretical data. The 

theoretical data is characterized by usage of academic literature and electronic sources. 

The empirical data gathering was carried out by qualitative interviews with four toy 

stores as well as a representative from the Swedish toy industry association. 

 

Regarding the current state of the industry, it showed that purchasing at special toy 

dealer’s purchasing fairs is of significant importance for toy stores and also impacts the 

shaping of their assortments. Coordination between smaller actors in one single toy 

catalog is proposed as a way for the less powerful stores to assert themselves against 

large toy chains. 

 

We found that children stop playing with toys at an earlier age, which means that 

children are customers during a shorter time span. Certain assortment adaptations have 

happened due to this, but not in a very significant manner. Regarding the future of the 

industry it is conveyed that the actors may have to perform certain changes in their 

operations, but precisely what this would entail is not obvious. 
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Key words: Toy industry, digital technology, technological development, assortment, 

small business, purchasing. 
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1 Inledning 

 
Inledningsvis kommer vi i detta kapitel att redogöra för de bakomliggande faktorerna 

för teknologiutvecklingens påverkan på leksaksbranschen samt föra en diskussion kring 

varför vi anser att barns användande av denna utgör ett problem. Vi kommer att 

presentera vår forskningsfråga och vårt syfte med studien samt redogöra för 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Framväxten av teknologier som används i våra vardagsliv har varit påtaglig, av vilka 

datorteknologi är den allra tydligaste. Buckingham (2006) framhåller att vi gällande 

unga personer kan tala om en digital generation som på ett sätt definieras genom 

användandet av digital teknologi. Hultén et al. (2011) talar på ett liknande sätt om en 

global Internetgeneration med implikationen att människors beteenden och levnadssätt 

fundamentalt förändras. Författarna beskriver därtill att ett karaktärsdrag för denna 

Internetgeneration är att de redan från barndomen har tagit del av digital teknologi som 

datorer och mobiltelefoner. Även andra former av digital teknologi i form av 

underhållningsmedium har inverkan på de yngre generationerna. Buckingham (2006) 

hänvisar till Brooke (2002) som med begreppet thumb generation illustrerar detta. 

Begrepp hänsyftar till unga personer som genom sitt användande av spelkonsoler och 

mobiltelefoner har förskaffat sig en större fingerfärdighet.  

 

Vad gäller begreppet teknologi skiljer Bolin (2012) på två former av teknologier. Det 

första benämns materiella teknologier, vilka utgörs av verktyg och maskiner som finns i 

vår omvärld. Exempel på sådana teknologier är bilar, flygplan och tvättmaskiner. Därtill 

finns media- och kommunikationsteknologi, vilket relaterar till medier såsom datorer, 

mobiltelefoner och TV-set. Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) ser en trend i vad som 

kallas technology convergence, vilket beskrivs som tendensen för olika typer av 

teknologier att ha och utveckla liknande funktioner. Detta fenomen exemplifieras med 

mobiltelefoner, vilka numera innefattar avancerad datorteknologi, musikuppspelning, 

GPS, etc. vid sidan av dess traditionella funktioner som SMS och samtalsfunktioner. 

Begreppet technology convergence är också applicerbart på datorer och TV-apparater, 

vilka också får allt fler inslag av varandras funktionaliteter. 
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Hultén et al. (2011) belyser att generation Y, vilken utgörs av individer födda efter 

1980, har påverkats så tydligt av den digitala teknologin att mobiltelefoner och Internet 

är viktiga hörnstenar privat såväl som i arbetslivet. Samma författare hänvisar också till 

Dillon (2007), med förutsägelsen att Generation Z (födda efter 1998) har väldigt mycket 

lättillgänglig information på nätet, vilket kan tänkas leda till förbättrade färdigheter 

gällande analys och förståelse. Wang & Chern (2013) belyser att modern teknologi 

visserligen förenklar våra vardagsliv, men påpekar att dessa former av underlättande 

kan försätta oss i större risk tack vare frånvaron av fysisk aktivitet som kan komma 

därav. Vår användning av datorer är relativt stor, vilket understryks av en undersökning 

från Stanford University som i sin årliga studie av datoranvändning år 2011 fann att 32 

% av universitetets kandidatstudenter använde sin dator 4-6 timmar per dag; att 32 % 

använde sin dator 6-8 timmar per dag samt att 18 % använde sin dator mer än 8 timmar 

per dag. 

 

Teknologin spelar enligt Svensk Handel (2014) en större roll i det vardagliga livet för 

konsumenter och därigenom också för detaljhandeln. Teknologin hjälper konsumenter 

att handla snabbare och i vissa fall smartare, men ger också upphov till en mottrend där 

det traditionella och långsamma eftertraktas samtidigt som det snabba. Levy och Weitz 

(2012) skriver att detaljhandeln utgör en utmanande miljö präglad av hög konkurrens 

och snabba förändringar och som existerar för att genom olika aktiviteter skapa värde 

för konsumenter. För detta krävs en strategi där förståelse för den kringliggande miljön 

är grunden och där företag avgör vad och hur de ska sälja för att bli attraktiva för 

konsumenterna. Samtidigt förändras strategier, enligt författarna, i takt med att 

konsumenternas behov och konkurrensen förändras, där utvecklingen av 

Internethandeln spelar en stor roll. Många detaljhandlare breddar också sitt sortiment för 

att kunna erbjuda mer och öka konkurrensen. Enligt Svensk Handel (2014) ställer 

konsumenten höga krav på detaljhandeln och hyser stora förväntningar på kompentens 

hos personalen i butikerna. Detta gäller miljöaspekter såväl som specialkunskaper varpå 

företagen måste utveckla strategier för att guida konsumenterna till rätt information och 

produkter.  

 

I ovanstående bakgrund framkommer det att teknologier inverkar på våra liv och 

beteenden, framför allt på unga individer. Då detta kan tänkas påverka hur mycket 
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klassiska leksaker som säljs finns det en rimlighet i att spekulera kring sannolikheten till 

en nämnvärd effekt på leksaksbranschen och de verksamma aktörerna däri. Därför 

kommer vi fortsättningsvis att utröna vad teknologin betyder för leksaksbranschen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Teknologin drar intresset till sig från barn i allt tidigare åldrar. Leksaksbranschen (2014) 

ser att denna utveckling leder till utmaniningen att inte tappa kunder utan bevara 

barnens intresse för leksaker så långt upp i åldrarna som möjligt. Jan Nyberg, 

försäljningschef på BR-leksaker, kommenterar i Sydsvenskan (2005) den sjunkande 

lekåldern och påstår att intresset för klassiska leksaker försvinner i allt tidigare ålder. 

Detta till skillnad från för tio år sedan när barn intresserade sig för leksaker i upp till 13-

14 års ålder. 

 

Buckingham och Willett (2006) skriver att lek är ett av de mest väsentliga inslagen i 

barndomen och anser att det inte föreligger några konstigheter i att barn som tillhör den 

digitala generationen också leker med digitala produkter. Leksaksinfo (2014) hävdar att 

leksakerna har utvecklats i takt med teknologins utveckling och Alltomleksaker (2014) 

konstaterar att detta sannolikt lär fortsätta att öka då teknologin hela tiden utvecklas och 

går framåt. Leksaksinfo (2014) exemplifierar utvecklingen genom en jämförelse mellan 

ånglok i miniatyr som var populära på 50-talet med de TV-spel och 3D-prylar som finns 

på marknaden idag. De redovisar dessutom försäljningen av läsplattor under december 

2012 som ökade markant jämfört med samma tid året innan och de förutspådde att 

försäljningen under 2013 skulle öka ytterligare. Leksaksbranschen (2014) hänvisar till 

trendexperten Reyne Rice som 2013 höll en föreläsning där hon lyfte fram att det i 

slutet av 2012 hade sålts 120 miljoner iPads och 500 miljoner iOS-apparater över hela 

världen. Till detta ska läggas alla Android-apparater och Rice konstaterar därmed att 

mobilteknologin har kommit för att stanna. Hon berättar dessutom om surfplattor från 

Android som tagits fram för barn redan från 18 månader upp till nio år. En del av dessa 

har tagits fram av leksakstillverkare, medan andra har tagits fram av företag som inom 

detta område konkurrerar med leksaksbranschen. De säljs också på lite olika 

avdelningar då en del säljs i leksaksaffärer, medan andra säljs i elektronikbutiker. 

Barnkalas (2014) påstår att på grund av att barn idag får egna surfplattor, mobiler och 

dyra spel ska leksaker inte kosta så mycket då behovet av dem sjunker i takt med att 

elektroniken tar över allt mer av lektiden. De hävdar dock att denna trend kommer att 
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vända inom några år då de tror att fler spel kommer att finnas tillgängliga gratis online 

och att behovet av leksaker då kommer att öka igen. Leksaksbranschen (2013) har 

uppgifter som tyder på att de klassiska leksakerna de senaste åren haft en stark tillväxt 

och hävdar att detta beror på att konsumenterna spenderat mer varje gång de handlar, 

men att frekvensen på köp minskat. Det handlas mindre leksaker nu än för 12 år sedan, 

men för mer pengar. Råd och Rön (2012) skriver att leksaksbranschen i Sverige omsatte 

3,6 miljarder kronor under 2011 och i Europa ca 140 miljarder kronor. Jan Nyberg 

hävdar i Sydsvenskan (2005) att leksaksbranschen är den mest trendkänsliga branschen 

av alla då den är starkt beroende av ett konstant flöde av nya och spännande produkter. 

Leksaksbranschen (2013) framhåller att det är barn i åldern 0-5 år som står för det mesta 

av branschens värde, däremot spenderas det mest pengar på leksaker till barn i åldern 9-

11 år. Vidare presenteras uppgifter på att de traditionella leksaksbutikerna tappar i 

försäljning till förmån för dagligvaruhandeln och varuhus som mer och mer tagit in 

leksaker i sitt sortiment samt att de också tappar andelar mot den fortfarande växande 

Internethandeln.  

 

Teknologin påverkar olika faktorer i vårt samhälle och det är tydligt att den får en mer 

dominerande roll i det vardagliga livet såväl som inom handeln. MarketLine Industry 

Profile (2013) påstår att datorspel är det största substitutet till klassiska leksaker och 

spel, vilket speglas i att barn spelar datorspel i allt yngre åldrar idag. Det är därför en 

intressant fråga hur barns användning av teknologin påverkar efterfrågan på klassiska 

leksaker och därmed olika aspekter inom leksaksbranschen. Marketline (2013) urskiljer 

den ökade digitaliseringen som ett hot mot leksakshandeln. Eventuella konsekvenser 

skulle kunna gälla deras sortiment och försäljning. Just sortimentet som erbjuds skulle 

kunna vara en aspekt som branschen tidigt har intresse och behov av att förändra när 

barns preferenser eventuellt förändras. Att försöka omformera sortiment kan tänkas vara 

en aktuell uppgift eftersom barns eventuella förändrade preferenser kan vara svåra att 

kartlägga, men också eftersom ett klassiskt sortiment logiskt sett behöver bibehållas. 

Detta för att kunna behaga de yngre barn som ännu inte är teknologiskt kunniga, men 

även de föräldrar som fortfarande föredrar gammaldags underhållning för sina barn. Vi 

ställer oss frågan om detta innebär någon form av sortimentsrelaterad trade-off för 

branschens butiker. Ett annat rimligt antagande kan tänkas vara att butiksansvariga har 

behövt ändra vissa övriga faktorer i vardagsarbetet för att bemöta sådana förändringar. 

Tänkbara discipliner som kan påverkas skulle kunna vara inköp, leverantörsrelationer 
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och reklam och/eller marknadsföring, strategisk planering och ledning. Dessa delar av 

företagsdrift kan vara i behov av klargörande och i denna uppsats går dessa grenar under 

det samlade begreppet arbetssätt. Om barns intresse för leksaker var större förr kunde 

leksaksbutikerna troligen vara säkrare på aktiv handel. Är det fortfarande så, med tanke 

på branschens konkurrens från, och anpassningar gentemot, andra 

underhållningsmetoder? Därtill går det att anta att den teknologiska utvecklingen lär 

fortsätta, vilket sannolikt lär medföra fortsatt påverkan på leksaksbranschen framöver. 

Således går det att urskilja leksaksbranschen som en bransch som står inför förändring. 

Carter Keithley framhåller i Playthings (2014) att 3D-utskrift är ett fenomen som 

undersöks. Han menar också att experter inom digital lek förutspår att Internetbaserade 

leksaker kommer att bli de mest framgångsrika därför att teknologiska komponenter 

främjar, snarare än hindrar, barns förmåga att föreställa sig nya världar. Det är dessutom 

intressant att undersöka och framföra branschens nuläge för att klargöra förändringarna 

som sker eller har skett. 

 

1.3 Problemformulering/forskningsfråga 

 

För många branscher innebär teknologisk utveckling att premisserna för verksamheterna 

förändras och i många fall har dessa effekter säkerligen också klargjorts. I denna 

uppsats ämnar vi att undersöka leksaksbranschen, ett undersökningsområde som 

sannolikt inte har behandlats i någon nämnvärd utsträckning. Detta ledde oss till att 

fundera över vilken inverkan som den teknologiska framväxten har haft på denna 

specifika gren av detaljhandeln. Det är tänkbart att leksakshandeln tack vare barns 

utökade spektrum av underhållning, pådrivet av datorer, TV-spel, mobiltelefoner, 

surfplattor, etc. står inför frågor och beslut gällande till exempel sortimentsstrategier, 

arbetssätt och marknadsföring. Att dessa former av underhållning har ett fotfäste hos 

barn är svårt att bestrida, vilket påvisas av faktumet att t.ex. mobiltelefoner och 

surfplattor ägs av allt fler barn i tidig skolålder. Effekterna av dessa teknologiska 

influenser är därför framför allt det vi vill skapa klarhet gällande då dessa potentiellt 

skulle kunna vara av stor betydelse för branschen. Vår forskningsfråga blir, med 

ovanstående i åtanke: 

 

 Hur påverkas leksaksbranschen av barns tidiga användande av olika former av 

digital teknologi?  
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1.4 Syfte 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur leksaksbranschen har förändrat och 

kommer att förändra sin verksamhet i den teknologiska tidsåldern. För att genomföra 

detta har vi fastställt några aspekter att undersöka: 

 

 Butikernas nuvarande tillstånd gällande sortiment och arbetssätt  

 Förändringar som har skett gällande sortiment som en konsekvens av barns 

förändrade teknologianvändning 

 Leksaksbranschens framtid som en följd av den fortsatta teknologiutvecklingen 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Med begreppet ”leksakshandel” avser vi butiker som är specialiserade på leksaker men 

som även tillhandahåller övriga former av barnrelaterade produkter som till exempel 

barnvagnar och liknande. Vårt fokus har dock legat på själva leksakerna. 

Marknadsundersökningsföretaget Growth for knowledge, GfK (2013) använder 

begreppet klassiska leksaker som utgörs av en mängd kategorier av leksaker där TV-

spel, trampoliner, utomhuspooler och spelkonsoler inte inkluderas. Angående 

jämförelser mellan nutid och dåtid avser vi en period på ca 7-10 år, beroende på 

mängden erfarenhet som intervjupersonerna hade inom branschen. Med begreppet 

småföretag avses Europeiska kommissionens definition som Burns (2011) framför, 

vilken är att företag upp till 49 anställda ses som småföretag. Detta innebär att samtliga 

företag i vår undersökning går under denna definition. 
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2 Metod 
 

I följande kapitel kommer vi att presentera den metod vi valt för uppsatsen samt vilken 

forskningsansats som använts. Vi kommer också att redogöra för valet av primär-och 

sekundärdata samt för de intervjuer som genomförts. Forskningsprocessen kommer att 

beskrivas och vi kommer även att framföra metodkritik. 

 

2.1 Forskningsmetod 

 

Patel och Davidson (2003) redogör för de två begreppen kvantitativ och kvalitativ metod 

som kan användas för att bearbeta och analysera information. De lyfter upp ett antal 

frågeställningar som är avgörande för vilken typ av metod som är lämplig för en 

undersökning och förklarar att metoden beror på undersökningsproblemet. Christensen 

et al. (2010) framhäver också detta och hävdar att det är undersökningsproblemet och 

syftet som avgör vilken karaktär undersökningen kommer att präglas av. Patel och 

Davidson (2003) förklarar den kvantitativa metoden som något som svarar på frågor 

som var, hur och vilka, medan den kvalitativa snarare tolkar och söker att förstå 

exempelvis upplevelser eller mönster. Även Christensen et al. (2010) förklarar de båda 

metoderna på ett liknande sätt, men menar också att de båda metoderna kan blandas och 

att det snarare är karaktären på undersökningen som kan anses kvantitativ respektive 

kvalitativ. De menar vidare att skillnaderna som finns mellan metoderna starkt påverkar 

datainsamlingen, vilken skiljer sig åt beroende på vilken typ av analys som ska utföras. 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) är utgångspunkten för en kvalitativ metod generella 

frågeställningar eller en problemformulering som genom teorier och olika data ska 

generara slutsatser kring ett ämne. Christensen et al. (2010) tydliggör att den kvalitativa 

metoden karaktäriseras av text, ord och symboler som representerar människor och 

handlingar i en social verklighet. Strukturen är mer flexibel än den för kvantitativa 

undersökningar och har ingen förutbestämd verklighet. Undersökningen är därför 

resultatet av en subjektiv förmåga att förstå och tolka den insamlade informationen.   

 

Vi har för denna uppsats valt att använda den kvalitativa metoden. Detta för att de 

uppfattningar som vi undersökt har utgått från intervjupersoner samt att vi på ett djupare 

plan ville kunna klargöra leksaksbranschens nuläge och förändringar samt även 

spekulera i kommande förändringar. Uppsatsen syftar även till att upptäcka och 
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klarlägga samband, vilket gör den kvalitativa metoden mest lämplig. I undersökningen 

ville vi kunna få mer djuplodade svar från våra respondenter, som vi sökt tolka med 

utgångspunkt i den kvalitativa metodens karaktär av text, ord och symboler. 

 

2.2 Forskningsansats 

 

Bryman och Bell (2005) presenterar induktiv och deduktiv teori som två olika 

förhållningssätt mellan teori och praktik. Enligt det deduktiva synsättet härleder 

forskaren hypoteser utifrån den kunskap som redan finns på området. Patel och 

Davidson (2003) talar om bevisandets synsätt och skriver också om hur teorier leder till 

hypoteser som ska prövas empiriskt. Det är således befintliga teorier som avgör vilken 

information som ska samlas in, hur den ska tolkas och slutligen hur resultaten ska 

relateras tillbaka till teorin. Att det är teorin som bestämmer anses stärka objektiviteten i 

undersökningen. 

 

Patel och Davidson (2003) talar om upptäckandets synsätt där undersökningen utförs 

utan att teorier först studerats och där istället empirin ligger till grund för att forma en 

teori. Detta kallas induktion. Vid undersökningar med det induktiva synsättet föreligger 

det dock en svårighet i att generalisera resultaten då undersökningen utförts i en specifik 

situation, tid eller för en specifik grupp av människor. Bryman och Bell (2005) förklarar 

att inom det induktiva synsättet är teorin snarare är ett resultat av forskningen än dess 

utgångspunkt. De klargör att detta synsätt är lämpligt för kvalitativa undersökningar. 

  

Bryman och Bell (2005) skriver dock att de båda ansatserna innehåller ett visst mått av 

varandra och att de inte helt kan separeras från varandra. Det är inte heller helt ovanligt 

att behöva samla in kompletterande information för att få stöd i sina slutsatser varpå 

ansatsen pendlar fram och tillbaka mellan data och teori. Detta kallas för iterativ 

strategi. Patel och Davidson (2003) presenterar på liknande sätt abduktion som utgörs 

av en kombination av induktion och deduktion. I praktiken innebär detta att en empirisk 

frågeställning utformas för att testas mot en befintlig teori. Denna teori testas sedan på 

ett empiriskt fall för att slutligen kunna utveckla och generalisera den befintliga teorin.    

 

Forskningsansatsen för denna undersökning har antagit en abduktiv karaktär. 

Utgångspunkten har varit en empirisk frågeställning. Befintliga teorier har sedan 
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studerats och jämförts med empiriskt material. Samtidigt har vi använt den iterativa 

strategin då vi samlat in kompletterande teori efter att empirin sammanställts. Vi ansåg 

att detta sätt lämpade sig för vår undersökning då den håller en kvalitativ metod 

samtidigt som vi under arbetets gång reviderat teori som inte visat sig vara applicerbar 

på vårt syfte. Det har även tillkommit teori som vi ansett behövts som komplement till 

vår empiri. 

 

2.3 Informationsinsamling 

 

DePoy & Gitlin (1999) framhåller att syftet med en informationsinsamlingsprocess är 

att samla in data och därigenom få relevant och tillräcklig mängd data för att kunna 

besvara den forskningsfråga som formulerats. Därtill påpekar författarna att 

datainsamling kan ske på två huvudsakliga sätt: genom informationsinsamling, som 

behandlar relationen mellan forskaren och dennes informanter, eller genom 

datainsamling, vilket sker genom instrumentering och mätning. Bryman & Bell (2005) 

antyder att denna form av datainsamling mest härrör sig till kvantitativ forskning där 

mätinstrumentet beskrivs som den viktigaste aspekten att ta i beaktande. Patel & 

Davidson (2003) beskriver olika tekniker för informationsinsamling där ett antal 

exempel som nämns är användning av preexisterande dokument, tester och prov, 

observationer, intervjuer och enkäter. 

 

2.3.1 Primärdata och sekundärdata 

 

Christensen et al. (2010) uttrycker att primärdata är den data som ges upphov till av 

insamlingar av ny information som inte redan finns tillgänglig. Dessa data samlas in 

genom undersökningsmetoder som forskaren utformar med sitt specifika syfte i åtanke, 

vilket säkerställer att problemet i fråga besvaras. Enligt Christensen et al. (2010) kan 

sådana primärdata samlas in av forskaren genom intervjuer, enkäter och observationer. 

Patel & Davidson (2003) väljer att kalla detta för förstahandsrapporteringar. 

 

Sekundärdata beskrivs av Bryman & Bell (2005) som data vilken andra personer har 

samlat in vid ett tidigare tillfälle. De refererar till Dale, Arber & Proctor (1988) då de 

presenterar fördelar med användning av sekundärdata, till exempel att den kan vara av 

bra kvalitet till låg kostnad och liten tidsåtgång. Bryman & Bell (2005) belyser också 

olika svårigheter associerade med användning av sekundärdata. Till exempel måste den 

som använder materialet lära känna materialet, vilket kan vara tidskrävande. En annan 
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nackdel är att kvaliteten på datan kan vara oöverensstämmande med forskarens syften i 

undersökningen. Emellertid anser författarna att sekundärdata från erkända källor som 

t.ex. Statistiska Centralbyrån oftare kan antas vara av god kvalitet. 

 

Vi har för vår undersökning använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdatan 

har bestått av intervjuer, medan sekundärdatan har präglats av akademisk litteratur och 

elektroniska källor. Primärdatan har varit en väsentlig del av undersökningen för att få 

information som kunnat belysa nya aspekter inom ämnet. Sekundärdatan har varit av 

vikt för att kunna jämföra vår empiri med befintliga teorier samt för att kunna styrka 

eller demontera hur väl dessa stämmer överens med den sociala verklighet som vi 

studerat. Som hjälpmedel för att finna dessa källor har vi använt oss av sökfunktionen 

OneSearch på Lnu.se, vilken tillät oss att få sökresultat på källor via Internet men även 

på relevant tryckt litteratur.   

 

2.3.2 Urval 

 

Bryman & Bell (2005) framhåller att det är ett måste att göra urval när det är omöjligt 

eller opraktiskt att intervjua hela populationen. Merriam (2009) framhäver att ett icke-

sannolikhetsurval lämpar sig bäst för kvalitativa studier. Detta för att lösa problem av 

den typ som den kvalitativa metoden lämpar sig för. Betydelseurval (purposeful 

sampling) anses av författaren vara den vanligaste formen av icke-sannolikhetsurval och 

baseras på tanken att forskaren ska förstå och förskaffa sig insikter. Urvalet måste därför 

vara sådant att så mycket som möjligt kan läras från det. Merriam (2009) refererar till 

Chein (1981) som uttrycker att de respondenter som väljs i betydelseurvalet väljs ut, 

inte för att kunna ge åsikter som kan appliceras på en hel population, utan för deras 

expertis inom ett speciellt område.    

 

Urvalet för denna undersökning har följt icke-sannolikhetsurvalet, eftersom vi valt en 

kvalitativ metod. Vi har i huvudsak har använt oss av betydelseurval för att välja ut våra 

respondenter då undersökningen syftar till att skapa förståelse och insikter. Vi har 

därmed valt ut de företag som visade en villighet och öppenhet inför att ställa upp på 

intervjuer och som ansåg sig ha tid att avsätta till detta. Vidare valde vi personer i varje 

företag som vi ansåg besatt den kunskap som vi eftersökte. Vårt urval innebar att vi 

intervjuade följande respondenter: 
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 Berggren, Stefan. Ägare och butikschef på Best Toys & Baby i Kalmar. 

 Hedö, Lena. Informationschef på Leksaksbranschen. 

 Johansson, Lena. Leksaksansvarig på Lekia i Nybro. 

 Lewén, Jennie. Ägare av Dinomin i Ronneby. 

 Rickardsson, Annika. Ägare och butikschef på Krokodila i Växjö. 

 

2.3.3 Intervjuer 

 

Bryman & Bell (2005) uttrycker att vad som kallas för en strukturerad intervju innebär 

att den som intervjuar ställer frågor som fastställts på förhand till sina respondenter. Då 

flera intervjuer görs innebär detta förfarande att samtliga intervjuer produceras utifrån 

liknande förutsättningar och jämförbarhet mellan olika respondenters svar säkerställs. 

Christensen et al. (2010) beskriver två alternativ till strukturerade intervjuer, i form av 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade 

intervjuer har intervjuaren en lista på frågor som ska tas upp, där innehållet och 

ordningen på frågorna kan variera mellan olika intervjuer. Vid en ostrukturerad intervju 

är intervjun istället helt oplanerad, informell och ämnar undersöka en fråga på djupet. 

 

Bell (2005) talar om intervjuers fördelar respektive nackdelar där metodens flexibilitet 

beskrivs som en huvudfördel. Argumentet för detta är att en talangfull intervjuare kan få 

ett större djup i den insamlade datan än vad en enkät någonsin kan och dessutom kan 

faktorer som tonfall, mimik och pauser ge viss information. Olika nackdelar som 

beskrivs med intervjuer är till exempel att de tar relativt lång tid att förbereda, 

genomföra och behandla, vilket medför implikationen att ganska få intervjuer oftast 

hinner genomföras inom tidsramen för ett arbete. Vidare kan bias vara svårt att undvika 

eftersom intervjun är en teknik som präglas av subjektivitet. Bryman och Bell (2005) 

anser att det är viktigt att reflektera över vilken typ av frågor som ska ställas i en 

intervju då detta påverkar både utformningen och strukturen på intervjuerna. Vid öppna 

frågor får respondenterna svara med sina egna ord, vilket ger större utrymme för deras 

egna åsikter och spontana reflektioner. 

 

Christensen et al. (2010) presenterar olika sätt att genomföra intervjuer på, varv två är 

personlig intervju och telefonintervju. Den personliga intervjun kännetecknas av en 

dialog mellan intervjuare och respondent där materialet ofta blir innehållsrikt. Shuy 
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(2003) redogör för fördelarna med personliga intervjuer där bättre svarsfrekvens, 

djupare svar och en mer naturlig samtalssituation uppges som några exempel. 

Nackdelarna, enligt Christensen et al. (2010) är att risken för intervjuareffekt ökar, att 

urvalen ofta blir små samt att dataanalysen blir mer komplicerad. Telefonintervjun har 

oftast förutbestämda frågor där det möjligt att intervjuaren läser upp svaralternativ. 

Kontaken mellan intervjuaren och respondenten är intensiv, men inte i lika stor grad 

som vid en personlig intervju. Shuy (2003) beskriver fördelarna med telefonintervju och 

som exempel nämns är att de är tids- och kostnadseffektiva samt att intervjuareffekten 

blir mindre än vid personliga intervjuer. Christensen et al. (2010) anger att nackdelarna 

är att frågorna blir relativt enkla och att det kan förekomma en viss intervjuareffekt.  

 

Vi ville i så stor utsträckning som möjligt ta del av de fördelar som ges vid en intervju i 

fråga om flexibilitet samt att vi ville kunna få så mycket djup i svaren som möjligt, 

varpå intervjuer lämpade sig bäst att använda. Till största del valde vi att använda oss av 

den semistrukturerade intervjun eftersom vi ville kunna föra en dialog med 

respondenterna, men samtidigt behålla fokus på vårt syfte. Frågorna förbereddes således 

på förhand och kategoriserades efter syftet. Detta gjordes för att vi ville ställa liknande 

frågor till samtliga respondenter för att därmed kunna få fram mer jämförbara svar. 

Samtliga frågor ställdes dock inte till alla respondenter då vi ansåg att vissa svar 

överlappade varandra samt att vi inte konsekvent ställde samma följdfrågor till 

respondenterna. I intervjun med Lena Hedö ställdes inte samtliga frågor, vilket berodde 

på att hon inte besatt kunskapen till att kunna svara på de frågor som handlade om att 

bedriva en butik. Detta eftersom hon inte är verksam inom en sådan. Därtill hade en 

respondent tidsbrist i en av intervjuerna och blev således tvungna att göra ett urval i de 

frågor vi hade förberett.  

 

I genomförandet av våra intervjuer sökte vi att i så stor utsträckning som möjligt 

använda öppna frågor. Detta för att vi ville höra respondenternas egna reflektioner och 

åsikter. Vi strävade efter att använda oss av personliga intervjuer där detta var möjligt. 

Detta valde vi för att kunna få en mer ingående dialog med respondenterna samt ett mer 

rikt innehåll i svaren. I intervjun med Lena Hedö samt med Jennie Lewén använde vi 

telefonintervju då det geografiska avståndet samt tidsåtgången gjorde detta mer 

lämpligt. Vi ansåg även att detta var det bästa alternativet eftersom telefonintervjun till 

stor del liknar den personliga intervjun. 
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2.4 Forskningskvalitet 

 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som av Bryman & Bell (2005) beskrivs som två 

av de mest betydelsefulla kriterierna när det gäller bedömning av forskning. Ejvegård 

(2009) gör gällande att olika mätinstrument, parametrar och undersökningsmetoder 

måste vara reliabla och valida för att vara godtagbara inom forskning. Bryman & Bell 

(2005) framhåller att reliabilitet förekommer om resultaten från en undersökning skulle 

bli likadana om undersökningen än en gång genomfördes. Om så inte sker kan resultatet 

bedömas ha påverkats av slumpmässiga variabler. Bell (2005) påpekar att 

omständigheterna vid olika tillfällen ska vara lika. Ejvegård (2009) exemplifierar detta 

med ett exempel om mätning av längder, där ett måttband av gummi mäter en viss längd 

olika varje gång eftersom gummit sträcks ut. Resultatet blir aldrig detsamma vid 

ommätning och metoden är således inte reliabel. 

 

Christensen et al. (2010) förklarar validitet som den grad som forskaren lyckas mäta det 

som denna avsåg att mäta och om undersökningens resultat speglar verkligheten. DePoy 

& Gitlin (1999) menar att så kallad intern validitet i en undersökningsdesign innebär att 

forskaren med måttlig säkerhet kan dra slutsatsen att resultatet inte är ett resultat av 

externa faktorer. Ett exempel som ges av Ejvegård (2009) är mätning av 

levnadsstandard genom mätning av olika länders bruttonationalprodukt (BNP). 

Eftersom BNP beräknas på olika sätt i olika länder är måttet osäkert, vilket gör 

validiteten tveksam. Bell (2005) refererar till Sapsford & Judd (1996), vilka slår fast att 

skapandet av validitet innebär att författarna måste tänka på om datan egentligen påvisar 

det som påstås i dessas tolkningar av denna. 

 

Trost (2010) menar att det är märkligt att tala om begreppen reliabilitet och validitet i 

samband med kvalitativa studier då forskaren inte mäter sina resultat, utan snarare 

tolkar dem. Enligt författaren måste forskaren ändå kunna visa på att datainsamlingen 

har varit trovärdig och adekvat samt uppge att resultaten är trovärdiga. Detta görs 

genom att visa att datan är insamlad på ett seriöst sätt som är relevant för syftet. Poland 

(2003) inkluderar även att så korrekt som möjligt återge respondenternas svar. Han 

anser att detta ger undersökningen en etisk medvetenhet där forskaren strävar efter att 

undvika omedvetna missförstånd eller fel i transkriberingen som kan resultera i åsikter 

från respondenterna som dessa inte avsåg. Ejvegård (2009) poängterar att det för bra 

forskning också är viktigt att fundera kring huruvida källorna är tillförlitliga även när 
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det gäller tryckta källor. Vad gäller tryckt material så belyses framför allt bedömningen 

av saklighet och objektivitet. Försiktighet betonas, men källor som kan antas uppfylla 

vetenskapliga krav antyds vara trovärdiga. Bell (2005) framhåller vikten av att fundera 

kring källors originalsyfte, gällande avseenden som t.ex. informering, ordergivning, etc. 

 

För denna undersökning har vi försökt att utförligt beskriva de metoder som använts för 

att möjliggöra att studien görs om. Vi har också redogjort för varför vi valt nämnda 

metoder, vilket kan anses ge undersökningen en god reliabilitet. Graden av hur väl vi 

lyckats undersöka det vi avsåg skulle kunna anses som relativt hög och återspeglar den 

verklighet som vi ämnat att underöka, vilket kan antas ge undersökningen en högre 

validitet. I våra tolkningar av materialet har vi försökt att behålla respondenternas svar 

så ursprungligt som möjligt för att kunna försäkra oss om att våra tolkningar rätt speglar 

den insamlade datan, vilket också kan anses höja validiteten. Våra tolkningar av 

materialet har dock gjort att undersökningen präglas av subjektivitet.  

 

Undersökningen kan anses trovärdig då vi redogjort för vår forskningsprocess och 

därmed visat att datainsamlingen skett på ett uppriktigt sätt. Gällande etiken i 

undersökningen har vi försökt att förmedla respondenternas åsikter på det sätt de 

uttryckt det, men har i vissa fall också omformulerat deras svar. Detta har gjorts dels för 

att bättre passa i skriven text, dels av respekt för de åsikter som uttryckts om andra i 

branschen. I våra bedömningar av det tryckta materialet har vi strävat efter saklighet. Vi 

har valt ut teorier som vi ansett passa för vårt syfte, men varit källkritiska i vår 

bedömning av de källor vi använt.    

 

2.5 Forskningsprocess 

 

Idén till detta ämne uppstod genom funderingar kring branscher som vi antog inte 

förekommer så ofta inom akademiska uppsatser. Därmed föll valet på leksaksbranschen. 

Resonemanget gick sedan kring vilka aspekter som skulle vara mest intressanta att 

undersöka inom denna bransch varpå vi ansåg att användandet av digital teknologi i 

samhället och framför allt barns tidiga användande av denna rimligen skulle ha olika 

former av påverkan på leksakshandeln. Vi formulerade därmed vår forskningsfråga och 

vårt syfte, vilka sedan har reviderats och skrivits om för att på ett så tydligt sätt som 

möjligt förmedla det vi ämnat undersöka samt bättre passa till den empiri som samlades 
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in. Därefter diskuterades vilken typ av metod som skulle lämpa sig bäst samt att vi 

började diskutera vårt urval av företag som vi ville intervjua. Urvalet till intervjuerna 

har beskrivits tidigare. Resonemanget fördes kring vilka företag som kan anses som 

traditionella leksaksbutiker samt vilka av dessa som bäst skulle lämpa sig att intervjua. 

Vi såg till att börja med att detta skulle vara butiker med liknande sortiment samt att det 

skulle röra sig om både kedjor och fristående butiker. Detta ändrades dock till att även 

innefatta butiker med något annorlunda sortiment samt att bara en butik inom en kedja 

visade villighet att ställa upp för en intervju. Vi valde också att genomföra en intervju 

med branschorganisationen Leksaksbranschen som komplement för att kunna föra in 

andra perspektiv än de vi trodde att butiksägarna skulle kunna ge oss. Teorier valdes 

huvudsakligen ut innan intervjuerna genom sökningar på böcker och artiklar där vi 

sedan valt ut delar som vi ansett lämpliga som stöd. Denna teori har sedan, precis som 

syftet, reviderats där vi valt bort delar som visat sig irrelevanta för syftet och som vi inte 

kunnat applicera på vår empiri. Teori har även lagts till där vi ansett detta nödvändigt 

för att kunna bekräfta eller motsäga empirin. 

 

Vi genomförde fem intervjuer, varav två via telefon då det geografiska avståndet samt 

tidsåtgången försvårade en personlig intervju. Tre intervjuer genomfördes dock 

personligen, vilket gav längre intervjuer och mer utförliga svar. Intervjuerna spelades in 

för att vi skulle kunna återge respondenternas svar så exakt som möjligt. Inspelningarna 

transkriberades sedan för att bli lättare att hantera vid analysen. I analysen har vi försökt 

att så exakt som möjligt återge det empiriska materialet för att sedan jämföra detta med 

sekundärdatan. Slutsatserna har vi sedan baserat på vår analys och presenterat enligt 

syftespunkter samt forskningsfråga där vi strävat efter att redogöra för de fynd som vi 

ansett mest påtagliga och mest intressanta. Regelbundet under arbetes gång har vi haft 

kontakt med vår handledare som varit till stöd och gett råd kring textens innehåll och 

disponering. Det har även förekommit seminarier där vi fått feedback från kollegor samt 

från vår examinator som också gett värdefulla råd. 

 

2.6 Metodkritik 

 

Som tidigare framkommit präglas undersökningen av våra egna subjektiva tolkningar av 

den insamlade datan, framför allt primärdatan. Detta är något vi är medvetna om 

förekommer genom valet av den kvalitativa metoden och något som vi haft i åtanke 

under arbetets gång. Urvalet vi fick skilde sig något från det vi avsett från början. 



  
 

16 

Skillnaderna var att vi bara fick kontakt med en kedja som var villig att ställa upp på en 

intervju samt att en butik tillhandahåller ett annorlunda sortiment än de övriga. Vi 

gjorde dock bedömningen att detta snarare kunde tillföra andra perspektiv då vi 

därigenom kunde föra in en bredare del av leksaksbranschen. De företag vi kontaktade 

som avböjde för en intervju gjorde detta på grund av tidsbrist varpå vi fick bredda vårt 

sökande, vilket påverkade det slutliga urvalet. Fördelen med detta blev bredare 

perspektiv, samtidigt som nackdelen blev att butiker inom en kedja inte fick en lika 

framträdande roll som vid arbetets början var önskat. 

 

I genomförandet av intervjuerna kunde vi urskilja vissa brister som huvudsakligen 

bestod i att vi mellan intervjuerna inte tillräckligt reviderade frågor till nästa intervju. 

Detta resulterade i att alla respondenter inte fick samma följdfrågor, vilket påverkade 

våra resultat. En av våra intervjuer som genomfördes via telefon blev också kortare än 

de övriga då respondenten uppgav att det inte fanns tid till en mer utförlig intervju. 

Svaren från denna respondent blev därför inte lika djupa. Vi bedömde dock att detta 

fortfarande skulle tillföra värdefull information. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Vi kommer i följande kapitel redogöra för den teoretiska referensram vi valt ut för 

undersökningen. Inledningsvis kommer vi att presentera utvecklingen för 

leksaksbranschen för att sedan övergå till teorier angående sortiment, arbetssätt samt 

köpinfluenser. Avslutningsvis kommer vi även att framföra varför vi anser att teorin är 

relevant för att besvara vår forskningsfråga samt vårt syfte. 

 

3.1 Leksaksbranschens utveckling 
 

Carter Keithley, president av Toy Industry Association, yttrar sig om att det är en 

utmaning om att nå barns intresse i konkurrensen från digitala enheter. Han föreslår i en 

intervju för tidningen Playthings (2014) att återinförande av retroleksaker på sistone har 

varit ett fenomen i kraftig tillväxt. Detta anser han bevisar att ”back to basics”-leksaker 

fortfarande är relevanta för dagens teknologiskt vana barn. Ett exempel på detta påvisas 

av Keil Björk (2013), från marknadsundersökningsföretaget GFK, som framför att 

byggleksaker är på stark återväxt. Hon presenterar data som visar att denna kategori år 

2012 står för ca 24 % av leksakshandelns omsättning, till skillnad från 13,5 % år 2006. 

Vidare presenteras de 10 största leksakskategorierna i en jämförelse mellan år 2006 och 

2012 och byggleksaker är den enda kategori som har förändrats drastiskt. Ett nämnvärt 

fall har dock skett för sällskapsspel, där andelen har sjunkit från 9,8 % år 2006 till 5,8 % 

år 2012. Marketline (2013) förutspår att leksaksbranschens försäljning av klassiska 

leksaker kan påverkas negativt av barns preferenser för elektronisk underhållning och 

menar att klassiska leksaker kommer behöva ”stå på sig” med denna utveckling. Keil 

Björk (2013) uttrycker dessutom att branschens stora utmaning är att bibehålla barns 

intresse under en längre tidsperiod än nu är fallet. Patino et al. (2012) fann i en studie att 

flickors intresse för leksaker i de senare åren innan tonåren oftast är lågt, medan det i 

flickornas yngre år beskrivs som ”måttligt”. Författarna för emellertid fram att pojkars 

intresse för leksaker i de senare åren innan tonåren bibehålls på en måttlig nivå, där 

dessa pojkar har en dragning mot mer utmanande leksaker som tillåter interaktion med 

andra. Flickors dragning är i kontrast till detta mer åt det kreativa hållet. 

 

Keil Björk (2013) insinuerar dock att branschen är i god form. Hon presenterade data 

som påvisar att marknaden för klassiska leksaker har varit på tillväxt under ett flertal år, 

där marknadens omsättning har vuxit med 4,5 % per år i genomsnitt under de senaste 5 
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åren. Tillväxten har därtill varit relativt konstant sedan 2005 och ingen tillbakagång 

skedde sedan förrän år 2012. Hon framhäver dock att trots att marknaden har varit på 

tillväxt så är det färre hushåll som handlar leksaker. Vidare uttrycks det att 

leksaksfackhandeln har den absolut största andelen av leksaksmarknadens värde, men 

att denna dock minskade år 2011 och 2012, från 62 % år 2010 till 55 % år 2012. 

Marketline (2013) menar att en del icke-fackhandlare har tagit in mer barnprodukter 

såsom leksaker, vilket de ser som ett hot mot leksakshandeln och presenterar data som 

antyder att dessa vinner marknadsandelar. De ser att detta potentiellt kan påverka 

leksakshandlares vinstmarginaler. MarketLine Industry Profile (2013) tillägger 

dessutom att fördelen som icke-fackhandlare som säljer leksaker har är att de är mindre 

beroende av att gå med vinst på leksakskategorin eftersom mycket mer än leksaker 

inbegrips i deras verksamhet. 

 

Keithley framhåller i Playthings (2014) att utvecklingen i leksaksbutiker har varit att 

både stora och små aktörer inom branschen försöker utveckla leksaksshopping till en 

”äventyrlig” upplevelse både för barnen själva, men även för föräldrarna. Aktiviteter i 

butikerna används för att öka lockelsen att handla i fysiska leksaksbutiker. Han påpekar 

nämligen att Internethandel är någonting som de flesta konsumenter är väldigt vana vid 

och att detta är leksaksbranschens motdrag. Richard Gottlieb, VD på Global Toy 

Experts, talar också i Playthings (2013) om att skapande av ”upplevelser” är ett ofta 

påtänkt arbetssätt i leksaksaffärer. Han fortsätter detta resonemang och menar att 

leksaksaffärer borde sikta in sig på att ”skapa magi” och nå unicitet medan de samtidigt 

filtrerar bort ”onödiga” leksaker. Solomon et al. (2013) lyfter på ett likande sätt fram 

hur företag idag måste ta till sig shopping som underhållning för att kunna tävla om 

kundernas gunst och lojalitet. Marknadsförare måste skapa shoppingmiljöer som tillåter 

både shopping och underhållning. Keil Björk (2013) föreslår en annan metod där 

branschen ”bör omdefiniera leksakskartan” och inkludera t.ex. läsplattor och hybridspel 

för att uppdatera leksaksbutikers image. Keithley uttrycker i Playthings (2014), i 

kontrast, det ökade intresset för leksaker som tidigare generationer har uppskattat. Att 

vanliga, fysiska leksaker bär stor betydelse påvisas av framtagningen av Skylanders-

leksakerna; ett exempel på hur fysiska leksaker kombineras med TV-spel. Just 

framväxten av denna form av ”hybergames” påpekas av Keil Björk (2013) som 

beskriver denna kategoris utveckling som ”enorm”. 



  
 

19 

3.2 Sortimentsstrategi 

 

3.2.1 Sortimentsutformning 

 

Nordfält (2007) anser att sortimentet har tre syften: 

 

 Sortimentet som påminnare – att sortimentet ställs upp så att kunderna kommer 

hem med de varor de planerade att köpa, eller så att det påminner kunderna om 

produkter de brukar köpa i vanliga fall. 

 Sortimentet som påverkare – en detaljhandlares strävan att placera produkter 

med en metodik vars syfte är att få kunderna att välja vissa märken. Dessa 

produkter må antingen vara särskilt lönsamma för detaljisten eller sådana som 

projicerar rätt image. 

 Sortimentet som inspiration – att presentera sortimentet med merköp i åtanke. 

Levy & Weitz (2012) skriver att detaljhandlare erbjuder varor i form av två kategorier: 

variety respektive assortment, där variety betecknar hur många varukategorier som 

erbjuds, medan assortment handlar om hur många separata produkter som varje 

varukategori innefattar. Variety kallas ofta för brett sortiment, och assortment kallas 

ofta för djupt sortiment. Det framhålls av Levy & Weitz (2012) att specialty stores som 

renodlade leksaksaffärer säljer fler typer av leksaker i form av fler modeller, 

varumärken och storlekar än andra aktörer som säljer leksaker, exempelvis stora 

varuhus. Således har leksaksaffärer större djup vad gäller varor som erbjuds. 

Broniarczyk & Hoyer (2010) skriver att det genom ett brett sortiment blir en större 

chans att en given kund hittar den exakta produkt de eftersöker, samtidigt som s.k. 

variety seekers får sitt lystmäte täckt. Detta tankesätt medförde emellertid att den 

genomsnittliga artikelmängden ökade dramatiskt hos näringsidkare på 1990-talet, vilket 

medförde två implikationer: de breda sortimenten innebar högre inventariekostnader 

(inventory costs) samt fler fall av slutförsäljningar. Xu, Jiang & Dhar (2013) kallar 

denna företeelse för choice overload ur kundsynpunkt, och påpekar att en stor del av 

förklaringen till varför detta är en negativ effekt är den större grad av trade-offs och 

produktjämförelser som blir ett måste därav. Broniarczyk & Hoyer (2010) hänvisar till 

en studie som visade att kunder som utsattes för bredare sortiment i högre grad kom att 

ångra köpet tack vare tanken på att andra alternativ hade varit bättre valmöjligheter. 

 



  
 

20 

Broniarczyk & Hoyer (2010) behandlar hur sortiment påverkar produktval, där en 

paradox som tas upp är hur konsumenter ofta önskar stora sortiment, trots att viss 

litteratur antyder att effekten av sådana kan bli negativa. Författarna talar då om s.k. 

decision difficulty, vilket sporras av det ökade kognitiva processande och 

informationstolkning som krävs av en kund då många produktalternativ finns 

tillgängliga. En effekt av detta kan bli att kunder tenderar att välja alternativ som är lätta 

att bedöma, eller att förvirring leder till att kunden väljer att inte köpa någon produkt 

alls. En tredje effekt som kan komma av stora sortiment är att missnöje med vald 

produkt och genomfört köp sker oftare.  

 

Broniarczyk & Hoyer (2010) för fram att konsumenters perceptioner kring sortiment är 

ett av de allra viktigaste kriterierna för att lyckas få kunders förtroende, där två andra 

uppges vara plats och pris. Ett exempel som belyses är att konsumenter i en 

undersökning visades vara okänsliga för en minskning av antalet artiklar med 25-50 % 

för popcorn, så länge som hyllstorleken inte förändrades och deras favoritprodukt fanns 

att köpa. De påvisar även att konsumenters perception kan öka då antalet artiklar 

(SKU:s, stock-keeping units) minskar med 25 %, vilket berodde på att populära artiklar 

utökades (dock med samma hyllstorlek) och därmed kunde konsumenterna lättare hitta 

sina föredragna produkter. Nordfält (2007) är av åsikten att fler ”ansikten”, dvs. antal 

förpackningar av samma märke som står i anslutning till varandra, har ett positivt 

samband på försäljning samt även att detta är en vedertagen branschtumregel. Vidare 

hänvisar Broniarczyk & Hoyer (2010) till en studie från Boatwright & Nunes (2001), 

vilka undersökte vilken inverkan en minskning av en onlinematvaruhandels SKU:s och 

fann att den genomsnittliga minskningen av 56 % av SKU i 42 produktkategorier inte 

påverkade försäljningen. Det visade sig dock också att om en kund handlade en viss 

produktkategori och deras favorit-SKU togs bort eller minskades så slutade de att 

handla i produktkategorin i 60 % av fallen. 

 

3.2.2 Utöka koncept genom brand extension 

 

Lund (2012) refererar till Tauber (1988) som definierade brand extension som att 

använda ett existerande varumärke för att introducera produkter i en annan  

produktkategori än den ursprungliga. Aaker (2010) är av åsikten att det kan vara 

värdefullt att utöka ett varumärkes koncept eftersom potentiella framgångar annars 

undgås – ett varumärke når sin starkaste möjliga punkt om ett varumärkes identitet är 
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bred istället för att vara avgränsad. De Chernatony et al. (2011) anser att användningen 

av det existerande varumärkesnamnet i den nya (relaterade) marknader kan vara ett 

hjälpmedel som motarbetar marknadsmisslyckande. Varumärkesmedvetenhet och 

goodwill bidrar till detta, men en nackdel kan vara att negativa eller felaktiga 

associationer kan skapas. Exempelvis nämns Levi Strauss som på grund av sin starka 

association med jeans misslyckades med att försöka sälja kostymer. Författarna menar 

därtill att det också finns en risk att den nya satsningen kan försvaga eller vattna ut 

varumärket. Lund (2012) styrker detta med hänvisningen till Buday (1989) som menar 

att konsumenter vid varje nyintroduktion under varumärket får omdefiniera varumärkets 

betydelse och att varumärken kan tappa effektivitet om overextension sker.  

 

De Chernatony et al. (2011) hänvisar till Thurau et al. (2009), som beskriver två 

ekonomiska fördelar med brand extension: en sådan utbredning leder till högre 

inkomster och minskar risken för specifika projekt. Dessutom finns en s.k. reciprocal 

spillover vilket innebär att ”moder- och dottervarumärkena” kompletterar varandra och 

ger mer styrka till varumärket i helhet. De Chernatony et al. (2011) anser att den största 

fördelen som potentiellt kan uppnås med en brand extension är ökad medvetenhet om 

varumärket, någonting som stöds av Kotler & Armstrong (2014) som talar om 

”omedelbar igenkänning” och påskyndad acceptans. 

 

3.2.3 Exklusivitetsavtal 

 

Svensson et al. (2010) skriver om vertikala förfaranden, vilka utgörs av 

överenskommelser mellan olika led. Detta må exempelvis gälla förhållandena producent 

– grossist – detaljhandlare. Konkurrensverket (2014) beskriver det som avtal mellan 

leverantörer och återförsäljare. Prisstyrning nämns av Svensson et al. (2010) som ett 

exempel på en aktion som kan härledas till den kategorin, och även diskriminering, 

vilket författarna kopplar till bättre eller sämre behandling av likvärdiga köpare. 

”Behandlingen” i fråga kan gälla många olika aktioner som t.ex. rabattgivning eller 

leveransvägran. Exklusivitetsavtal beskrivs av författarna som en variant av vertikalt 

förfarande. Under detta begrepp ryms att en köpare förbinder sig att bara anlita en viss 

säljare, men även att en säljare förbinder sig att bara sälja till en viss köpare. 

Konkurrensverket (2014) kategoriserar vertikala förfaranden som potentiellt 

konkurrensbegränsande eftersom konkurrensen kan hindras eller begränsas om ett 

sådant avtal är skadligt. Både Svensson et al. (2010) och Konkurrensverket (2014) 
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menar dock att sådana samarbeten måste påverka konkurrensen ”på ett märkbart sätt” 

för att de ska bedömas förbjudna och behöver också uppfylla ett antal övriga kriterier 

som inte nämns här. 

 

3.3 Småföretags arbetssätt 

 

3.3.1 Inköp 

 

Van Weele (2012) är av åsikten att begreppet inköp handlar om följande steg: att 

bestämma vilka inköpsbehov som finns, välja leverantör, förhandla fram ett lämpligt 

pris, specificera villkor, färdigställa överenskommelsen och genomföra ordern samt 

slutligen att göra kontroller så att betalning och leverans sker som önskat. Enligt samma 

författare bär inköpsfunktionen en stor betydelse eftersom kostnaden av inköp i många 

branscher utgör långt över 50 % av omsättningens summa, vilket även stöds av Heinritz 

et al. (1986). Därtill syns minskningar av inköpskostnader direkt i marginalen på sålda 

produkter, samtidigt som företag tillåts ha en större likviditet då en mindre mängd 

pengar ligger knutna i ordrar. Gadde & Håkansson (1998) påtalar också att en kronas 

minskning i inköpskostnad är en vinstkrona men påpekar att så bara är fallet om allt 

annat är oförändrat. Detta medför att en vinstökning inte per automatik kan antas 

eftersom indirekta kostnader kan tillkomma med insparningen, t.ex. att felaktigheter 

eller andra problem kostar mycket eller leder till många reklamationer. 

Heinritz et al. (1986) menar att enskilda inköp samt inköp av ett lågt antal produkter per 

gång medför att den köpande organisationens förhandlingsmakt blir begränsad. Denna 

makt kan utökas genom att en grupp etableras och engagerar i så kallad cooperative 

buying. Enligt författarna kan sådana grupper förhandla fram ”volymkontrakt”, vilka 

medför att de individuella parterna i gruppen kan genomföra sina inköp till lägre 

styckkostnader än de annars hade varit kapabla till. Van Weele (2012) talar i detta 

avseende om ett val mellan centraliserade och decentraliserade inköp. Ett 

karaktärsdrag för decentraliserade inköp är att olika enheter i ett företag bär ansvaret för 

sina egna resultat, och även har hand om sina egna inköp. Risken med ett sådant 

arbetssätt är att olika delar av företaget, då de köper samma varor, kan få olika priser 

och villkor med leverantören. Gadde & Håkansson (1998) pekar på att den stora 

fördelen är att varje intern verksamhet i regel naturligt kan samordna den egna 

verksamhetens inköp.  
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Van Weele (2012) talar även om organisationer som använder sig av ett centraliserat 

inköpssystem, så har de en central inköpsavdelning på ett huvudkontor, där beslut om 

inköp tas av en specialistgrupp snarare än av varje enskild manager. Fördelar med detta 

arbetssätt uppges vara att bättre priser och villkor kan förhandlas fram genom 

koordinerade inköp. Gadde & Håkansson (1998) menar därtill att samordningen mellan 

olika företagsenheter förenklas genom detta inköpssätt. Den huvudsakliga nackdelen 

beskrivs av Van Weele (2012) som enskilda ledarnas eventuella preferens att genomföra 

sina egna inköpsval med föredragna leverantörer. Författaren framför därtill att det 

centraliserade arbetssättet är lämpligt i situationer där olika företagsenheter köper in 

samma produkter, samt att centraliserade inköp vanligt förekommer inom detaljhandel.  

 

Levy & Weitz (2012) liknar en detaljhandlares inköp vid hantering av en aktieportfölj. 

Detaljhandlare hanterar istället en portfölj med varor och gör val att köpa in vissa 

produkter som de tror kan sälja mycket. Dessutom använder de informationssystem, likt 

investeringsanalytiker, för att hålla koll på denna varuportfölj och vad som säljer. Denna 

form av merchandise management går alltså ut på att hålla koll på vad kunder är 

intresserade av, samt förutse framtida populära produkter och känna av trender. Vidare 

är det också viktigt att analysera försäljningsdata och göra de förändringar som behövs i 

fråga om priser och lagerhållning. Van Weele (2012) stödjer detta och för fram att 

detaljhandlares inköpsbeslut startar med att genom marknadsundersökningar eller 

intuition uppskatta efterfrågan på produkter.  

 

International buyers’ exhibitions, IBEX, (1996) beskriver inköpsmässor som avsedda att 

ge företag av olika storlekar möjligheten att möta varandra och kunna tillhandahålla 

varor eller tjänster. Internationella företag får möjlighet att komma i kontakt med 

mindre företag från vilka de behöver särskilda komponenter medan små och medelstora 

företag kan få kontakt med stora företag utan utgifter för resor eller marknadsföring. 

Koelnmesse (2014) uppger att stark ekonomisk aktivitet därtill sker på deras mässor. 

IBEX (1996) uppger att inköpsmässor arrangeras enskilt för olika sektorer och 

specialiseras således på olika områden som t.ex. livsmedel, bilar eller trä. Dessa mässor 

varar sedan en eller flera dagar. Det förs fram att det som skiljer IBEX-mässor från s.k. 

klassiska mässor är att dessa mässor anordnas med EU-kommissionens stöd. Dessa 

mässor anordnas enligt IBEX (1996) av stora företags initiativ, och ska uppfylla 

villkoren att 1. Ske enligt storföretagens särskilda behov och 2. Motsvara de små och 
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medelstora företagens prestationsmöjligheter. Koelnmesse (2014) anger att en 

framgångsrik inköpsmässa handlar om att föra samman marknader på ett effektivt och 

professionellt sätt. Vidare uttrycks att inköpsmässor utgör en god möjlighet att kunna se 

nya trender i dess utställningar. 

 

3.3.2 Leverantörsrelationer 

 

Ford et al. (2006) skriver att relationer mellan kunder och leverantörer kan etableras för 

en enda stor affär och sedan avslutas då affären är genomförd, eller så kan en relation 

pågå under många år och i takt ändras i fråga om innehåll, substans och betydelse. 

Zineldin et al. (2012) framhäver på liknande sätt att relationen mellan köpare och säljare 

ofta präglas av nära samarbete, komplexa interaktionsmönster och av att de är 

långvariga. Hur interaktionerna ser ut beror enligt författarna på parternas 

interaktionsprocess, vilket inkluderar faktorer som organisationsstorlek, struktur, 

strategi och erfarenhet. Gummesson (2012) menar att säljsituationen mellan två företag 

eskalerar till mer djupgående förhandlingar när säljsituationen ökar i komplexitet. Han 

talar i detta avseende om vad han kallar för marknadsföringens klassiska dyad, vilket 

hänsyftar på den typiska relationen mellan leverantören och kunden. Godson (2009) är 

på ett liknande sätt inne på dyadic supply chains där interaktionen två företag emellan är 

den enda företeelsen i leveransen. Dyaden är effektiv om de två parterna har ett väl 

anpassat arbetssätt gentemot varandra, vilket ger upphov till interaktioner, och dessutom 

vid rätt tidpunkter.  

 

Michel et al. (2003) är av åsikten att ett företag har sina relationer som ett verktyg för att 

få tillgång till resurser som ett annat företag besitter. Godson (2009) hänvisar till Ford 

(2002), som ser leverantörsrelationer som en grundförutsättning för lyckad 

marknadsföring. Levy & Weitz (2012) uttrycker i liknande mening att utvecklande och 

bibehållande av goda relationer med leverantörer är en betydelsefull metod för en 

detaljhandlare att förskaffa sig en långvarig konkurrensfördel. De beskriver vidare hur 

traditionella förhållandet mellan detaljhandlare och leverantörer var att vart och ett av 

företagen tänkte på sin egen vinning utan att bry sig om sin motparts framgång. Ett 

alternativ till denna form av relationer är enligt författarna en s.k. strategisk relation, där 

en detaljhandlare och en leverantör etablerar ett långvarigt förhållande inom vilket de 

investerar i satsningar som gagnar båda. Författarna skriver att förekommande inslag är 

stark tillit, delade mål och planer för att nå målen, samt delgivelse av mer privat 
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företagsinformation. McGoldrick (2002) stödjer detta påstående med vinkeln att tillit i 

relationen mellan leverantör och köpare potentiellt kan leda till ökade vinster och 

kostnadseffektivitet, även om det uttrycks att någon form av konflikt i praktiken 

sannolikt lär uppkomma med tiden. Enligt Ford et al. (2006) är det ofrånkomligt att 

affärskunder bygger upp relationer med sina leverantörer, snarare än att ett antal 

orelaterade inköp genomförs obundet.  

 

McGoldrick (2002) framhäver att fokus på närmre och långvariga relationer med 

leverantörer är ett tydligt mönster inom detaljhandel. Ett exempel på ett sådant 

samarbete beskrivs av Van Weele (2012) som talar om så kallade 

katalogöverenskommelser med leverantörer. I en sådan överenskommelse kan en 

leverantör skapa en webbaserad katalog för köparen, så att denne kan beställa direkt 

från leverantören istället för att behöva utforma en inköpsorder vid varje tillfälle. 

Godson (2009) understryker dock att nära relationer med leverantörer inte per automatik 

är mer önskvärda än mer transaktionsinriktade relationer. Nyckeln är i detta fall istället 

att rätt sorts leverantörsrelation utvecklas med hänsyn till kontexten som företagen 

och/eller marknaden befinner sig i.  

 

Ford et al. (2006) för fram att uppbyggandet av relationer innebär en metod för att lösa 

nuvarande och kommande problem tillsammans med den andra parten/parterna, 

speciellt med tidens gång. Michel et al. (2003) använder angående detta begreppen 

durable links samt ongoing adaptation play. De anser dessutom att företag numera har 

tillgång till mycket mer information angående omvärlden än vad var fallet förr, vilket 

kan medföra att företag kommer närmre varandra. Dock samtidigt som de tack vare 

detta också har bättre förutsättningar för att hitta nya relationer med andra aktörer. Båda 

händelserna sker sida vid sida, vilket leder till förändrade situationer för företag, 

relationer och nätverk. 

 
3.3.3 Reklam i TV och tidningar 
 

Arens et al. (2009) beskriver reklam som en typ av kommunikation i en mycket 

strukturerad form som innefattar verbala och icke-verbala element som ”komponeras” 

till ett visst bestämt format, beroende på det medium som används. Författarna 

exemplifierar med vanliga medium som radioreklam, TV-reklam och 

tidningsannonsering. Historiskt sett, fortsätter de, har annonsörer använt massmedia, i 
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vilken de förutom ovan nämna reklamformer inkluderar annonsering i tidningsmagasin 

och affischtavlor. Fill (2013) beskriver reklam som en huvudsakligen opersonlig slags 

masskommunikation, vilken dock tillåter stor kontroll för utgivaren vad gäller design 

och framställning av meddelandet. Även Arens et al. (2009) och Kotler & Armstrong 

(2014) anser att reklam kan ses som en opersonlig kommunikation för massan. En 

nackdel med reklam enligt Fill (2013) är att det är väldigt svårt att kvantifiera effekten 

på försäljning som kommer av sådana aktioner. En andra nackdel är att mediet erbjuder 

en låg grad av trovärdighet jämfört med meddelanden som levereras genom andra 

medier eller genom word-of-mouth. Sales promotion, public relations, personal selling 

och direct marketing, andra former av marknadskommunikation, uppges samtliga bära 

en högre grad av trovärdighet. Den största fördelen uttrycks som förmågan att nå en 

mycket stor mängd personer – visserligen till en potentiellt mycket hög kostnad, men 

överlag är ”kostnad per kontakt” mycket fördelaktig. Kotler & Armstrong (2014) menar 

att reklam är ett bra sätt att informera, men också övertala, någonting som Arens et al. 

(2009) också påpekar. 

 

Kotler & Armstrong (2014) nämner annonsering i nyhetstidningar som en vanlig 

reklamform, och belyser för- och nackdelar med denna. Flexibilitet, läglighet, hög 

trovärdighet och bra täckning av den lokala marknaden uppges vara fördelarna. Arens et 

al. (2009) kallar tryckt reklam i nyhetstidningar för ett flexibelt medium för att uttrycka 

kreativitet, inte minst för lokala företag med lokala kunder. Därtill påpekar även dem 

mediets läglighet (timeliness) i det att en tidningsannons ibland kan komma till stånd på 

bara en dag. Två andra fördelar som nämns är överkomlig kostnad och möjlighet till 

geografisk targeting. Nackdelarna med denna form av annonsering beskrivs av Kotler 

& Armstrong (2014) som kortvarig effekt och en bara liten mängd pass-along 

readership. Arens et al. (2009) talar om att en nackdel för tidningsannonsering är 

”oväsen”; att en annons kan gå förlorad bland alla andra annonser och tidningsinnehåll. 

Författarna för dessutom fram att tidningsannonser kritiseras för brist på djup och 

uppföljning, samt att endast lite över 50 % av den vuxna amerikanska befolkningen 

läser en dagstidning. Resultatet blir att fler och fler reklammakare byter till att synas i 

radio och TV. 

 

Kotler & Armstrong (2014) talar också om TV-reklam, där fördelar som nämns är bra 

täckning, låg kostnad per kontakt, att denna form av kommunikation kombinerar både 
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ljud och syn och därmed är tilltalande för sinnena. Arens et al. (2009) lyfter fram att TV 

är det mest inflytelserika, övertygande och spännande reklammediet och att detta har att 

göra med möjligheten att använda syn, ljud och rörelse, att demonstrera produkten, att 

använda specialeffekter samt trovärdigheten som kommer med att potentiella kunder ser 

någonting med egna ögon. Därtill tittar en överväldigande majoritet av amerikaner på 

TV varje dag, där personer i alla åldrar mellan två år och uppåt i genomsnitt tittar på TV 

3-4 timmar per dag. Nackdelar med TV-reklam som omnämns av Kotler & Armstrong 

(2014) är höga absolutkostnader, kortvarig exponering och en låg grad av möjlighet till 

selektivitet i fråga om publiken som nås. 

 
3.4 Småföretags ledning och planering 

 
3.4.1 Förutsättningar för småföretag 

 

Carter & Jones-Evans (2012) belyser att småföretag har fått allt större möjligheter att 

göra intryck, vilket har berott på ett antal aspekter: nedgång för storföretag, 

utvecklingen av ett företagsklimat, marknadsfragmentering och teknologisk utveckling. 

McGoldrick (2002) uttrycker att det har pågått en trend där antalet affärer minskar 

överlag och att detta tydligast synts för mindre butiker. Anledningarna till detta föreslås 

vara att det är svårt för små affärer att förskaffa skalekonomier gällande inköp, 

ledningskunskap och arbetskraft som stora kedjor kan uppnå. Burns (2011) påpekar att 

små företag med entreprenöriell anda ofta besitter större talang och vilja för innovation, 

vilket medför att sådana firmor tar risker som större företag inte har möjlighet att ta. 

Carland & Carland (2011) ser ett antal faktorer som är måsten för framgång för små 

företag. Först och främst kunskap om produkten eller tjänsten, men för att nå framgång 

behövs även arbetsverktyg, planering, hårt arbete samt en realistisk värdering av de 

egna egenskaperna. Författarna konfirmerar betydelsen av hårt arbete, då de för fram att 

små företag har en större andel verkställande direktörer jämfört med medelstora och 

stora företag som jobbar 70 timmar eller mer per vecka. Burns (2011) tar upp tre 

karaktärsdrag för småföretag: 

 

- Marknadsstyrka – ett litet företag har en liten del av marknaden och är inte stor 

nog till att ha inflytelse på priser eller kvantiteter som erbjuds på marknaden. 

Detta må dock inte vara fallet för de småföretag som jobbar i nischade 
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marknader, eftersom de där har större chans att vara en dominerande kraft och 

faktiskt kunna påverka pris och utbud. 

- Oberoende – företagen är inte en del av någonting större och ägare/VD står 

därmed fria att ta full kontroll i fråga om beslut. 

- Personligt inflytande – eftersom ett litet företag styrs på ett personligt sätt 

snarare än formaliserat genom struktur innebär det att den ansvarige har en hand 

i alla beslut som tas, vilket ofta medför en låg grad av delegering. 

O’Gorman (2012) menar att små företag möter vissa strategiska utmaningar och 

hänvisar till Storey (1994) med påståendet att många småföretag möter relativt låg 

lönsamhet samt begränsade direktörsresurser. En förklaring till det förstnämnda uppges 

vara att många ekonomier präglas av få inträdeshinder, vilket leder till fler 

marknadsinträden i form av en så kallad ”jag också-strategi”; ett inflöde som leder till 

låg lönsamhet och att många småföretag misslyckas. Burns (2011) anser att småföretags 

arbetssätt i stort dikteras av owner-managerns, dvs. ägaren och ledarens, personlighets- 

och beteendedrag. Carland & Carland (2011) anser på ett likartat sätt att ägarens 

personliga mål mycket väl kan komma att utgöra en del av företagets affärsplaner. 

O’Gorman (2012) påpekar likaså betydelsen av owner-managerns personliga drag med 

påståendet att företagets strategi mycket väl kan återspegla dennes egna prioriteringar 

och vara influerad av livserfarenheter, utbildning, etc. Carland & Carland (2011) 

framhåller dock att utbildning är en viktig faktor när det gäller att nå framgång i små 

företag eftersom en majoritet av misslyckade affärssatsningar går att härleda till 

undermålig ledning och inkompetens. En andra betydande faktor är brist på erfarenhet. 

 

O’Gorman (2012) hävdar att strategiutformning i små företag oftast är en mycket 

informell process med tydliga ad hoc-inslag, samt att strategiutformning i vissa små 

företag kan vara relativt improviserade och sporadiska. Med ordet ”improvisation” 

avses i detta fall förfarandet att planering och utförande av strategin sker vid samma 

tidpunkt. Burns (2011) gör gällande att brist på likvida medel är ett typiskt 

karaktärsdrag för småföretag eftersom de inte likt större företag har samma möjligheter 

till ackumulering av kapital. Detta medför vissa strategiska hinder, till exempel i form 

av att strategiplanering blir mer återhållsam eller att vidsträckt marknadsföring är för 

kostsam. Dessutom kan det medföra att närmre kundrelationer istället blir ett fokus. 

Även O’Gorman (2012) talar om skillnader mellan stora och små företag vad gäller 

planering. Små företag beskrivs ha för få resurser för att köpa in konsultrådgivning, är 
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känsliga för förändringar i den direkta omgivningen och att owner-managers kan ha 

otillräcklig erfarenhet inom företagets alla discipliner samt för lite tid att avvara till 

sådana aktiviteter på grund av mängden av dagliga uppgifter. Som ett resultat av detta 

spekulerar författaren i att owner-managers som befinner sig i sådana situationer har för 

vana att använda sig av mindre tidskrävande och funktionella planer. En 

grundförutsättning för solid planering uppges vara att adekvat s.k. intern information 

finns att tillgå, framför allt i form av ekonomisk journalföring och ekonomiska 

kontrollsystem. 

 

O’Gorman (2012) refererar till McDougall & Robinson (1990), vilka påstod att en 

owner-manager först måste välja var denne ska operera (att välja ”rätt” marknad), sedan 

hur denne ska konkurrera. Dessa val uppges därefter ha en långvarig effekt på hur 

företaget presterar då det fortskrider. När strategin är etablerad finns dock en risk för 

s.k. strategisk tröghet där företag riskerar att inte bemöta förändringar på marknaden. 

O’Gorman (2012) anser att ett småföretag med fördel kan rikta in sig på ett smalt 

segment, där de har en större möjlighet att vinna en stor marknadsandel. De blir då en 

”specialist” snarare än en ”generalist”. Företaget kan då fokusera sina tillgångar mer 

och nå stark lojalitet bland målgrupperna. Nyckeln med ett sådant fokus uppges vara att 

nå en konkurrensfördel – om så inte blir fallet kan företaget med fördel rikta in sig 

bredare på marknaden. Detta eftersom en nisch i värsta fall kan vara för liten för ett 

företag att gå med vinst. Även Burns (2011) anser att små företag borde ha en begränsad 

omfattning vad gäller verksamheten, i fråga om att operera i en enda marknad med ett 

begränsat spektrum av produkter eller tjänster. Detta ska kunna innebära färre 

strategiska problem än vad ett större företag kan räkna med. På motsatta hållet 

framhäver O’Gorman (2012) fördelar med en bredare strategi: större skala om framgång 

nås, samt mer attraktivt för distributörer, detaljhandlare eller konsumenter eftersom 

satsningen då utstrålar större chans för långvarighet och kontinuitet. 

 

Carland & Carland (2011) uttrycker betydelsen för småföretag att etablera ett s.k. 

distinctive competency – någonting som får företaget att skilja sig från konkurrenterna 

vilket må vara det som företaget är bäst på. De är av åsikten att denna form av 

särskiljande är ett måste för alla näringsidkare. Exempel på vad denna kompetens kan 

vara är service, atmosfär eller snabbhet. På ett liknande sätt anser O’Gorman (2012) att 

differentieringsstrategi för småföretag är den viktigaste strategin med tanke på deras 
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ofta begränsade resurser, vilka lämpligen kan fokuseras på någon form av 

differentiering. Det är dock viktigt att fördelen av differentieringen kommuniceras 

tydligt nog men framför allt att den faktiskt värderas av kunderna – frånvaro av det 

sistnämnda beskrivs som en vanlig anledning till misslyckade differentieringsförsök. 

Bristen på kommunikation av differentieringen beror på att små företag inte alltid har 

tid eller resurser till säljfrämjande åtgärder och reklam. 

 

3.4.2 Internethandel 

 

Fill (2013) talar om att Internet medför en direkt väg till kunder, vilket har gett nya 

alternativ för distribution och kommunikation. Det typiska säljande Internetföretaget 

kallas för transaktionsinriktade e-handelswebbsidor, för vilka försäljningen av 

produkter är vad företaget främst tillför handeln. I kontrast till detta finns andra former 

av e-handelswebbsidor vilka är mindre fokuserade på transaktionerna själva, exempelvis 

webbsidor som primärt bidrar med t.ex. information eller relationsbyggande. Laudon & 

Traver (2007) beskriver att två unika drag för e-handel är att Internetteknologi finns 

tillgängligt överallt och att den sträcker sig globalt, över nationella gränser, så att 

marknaden potentiellt kan inkludera personen över hela världen. 

 

Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) framför därtill att andra besparingar som e-handel ger 

upphov till finns i servicekostnader, transaktioner, administrationer och post. De 

uttrycker att dessa besparingar, främst på transaktionskostnader, kan tillåta en e-

handlare att få en större marginal, alternativt ge dem möjligheten att sänka priserna och 

få större marknadsandel. Även om den extra marginalen går förlorad därmed. Dessutom 

medför e-handel att priserna på marknaden går ner eftersom Internetaktörer har lägre 

kostnader än fysiska butiker, vilkas driftskostnader och distributionsrelaterade kostnader 

är högre. Därför kan de ofta tillämpa lägre prissättning än offlinerivaler.  

Vidare kan de använda webben för att skapa varumärkesmedvetenhet, någonting som 

Internet enligt författarna är ett mycket bra medium för. En nackdel med e-handel som 

beskrivs av samma författare är att det hos en del individer fortfarande finns ett mått av 

misstro när det gäller säkerheten i att handla på nätet.  

 

Ahlert et al. (2010) för fram att e-handelns försäljning växer stadigt över hela världen, 

där de ser störst ökning inom t.ex. böcker, CD-skivor, elektroniska produkter och 

leksaker. Weitz (2010) beskriver e-handelns begränsningar gentemot fysiska butiker, 
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där en persons oförmåga att använda alla sina sinnen för att utvärdera produkter nämns. 

Den begränsade möjligheten att skapa en upplevelse som kan delas med andra berörs 

också samt att det inte går att få produkten i samma veva som de genomför köpet. 

Ahlert et al. (2010) antyder gällande detta att detaljhandlare måste anpassa sig till de 

s.k. channel-hoppers som e-handeln ger upphov till. Karaktärsdraget för dessa 

konsumenter är att de med hjälp av olika kanaler ser till att uppfylla sina behov. 

 

3.5 Köpinfluenser 

 

3.5.1 Påverkningsfaktorer för köp 

 

Solomon et al. (2013) framför att människors beteende som kunder starkt influeras av 

de åsikter och de beteenden som familj och vänner har och framhåller också att detta 

påverkar kundbeteenden mer än TV-reklam och andra reklambudskap. De förklarar att 

kundbeteendet förändras och sällan är helt konstant. Författarna påpekar här att 

köpmönster förändras över tid, i takt med behov och preferenser. De framhäver 

dessutom att kundlojalitet till ett företag kan vara starkt, men att förändrade 

kundbeteenden kan bryta denna lojalitet. 

 

Solomon et al. (2013) diskuterar hur TV har ett oerhört inflytande på barn och riktar 

många konsumtionsmeddelanden mot dem. Detta gäller inte enbart för barnprogram 

utan samtliga program som barn utsätts för när de tittar på program under bästa 

sändningstid och som egentligen riktar sig till vuxna. Solomon et al. (2013) 

exemplifierar detta genom att framhäva att unga idag inte kan föreställa sig ett liv utan 

mobiltelefoner och iPods. Barn har kommit att i allt större utsträckning betraktas som en 

marknad även för vuxenprodukter. Författarna tar upp digitalkameror som exempel då 

företag idag uppmuntrar barn till att själva ta mycket bilder. Gunter och Furnham 

(1998) diskuterar vidare hur TV påverkar barn med avseende på deras beteenden som 

konsumenter, men även på värderingar och attityder. 

 

3.5.2 Adoptionsmodellen 

 

Enligt Solomon et al. (2013) beror adoption på hur mycket en konsument redan känner 

till om en produkt samt på kulturella faktorer som påverkar viljan att prova nya saker. 

Evans et al. (2009) hänvisar till Davis (1989) som påpekar att konsumenter tar till sig 
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teknologi beroende på hur lätt de uppfattar att teknologin är att använda samt hur 

användbar de uppfattar att den är. Solomon et al. (2013) förklarar att adoption till stor 

del är individuellt, men att konsumenter kan delas in i olika kategorier beroende på hur 

fort de tar till sig nya produkter. De som är snabbast på detta kallas innovatörer och 

tidiga följare. Evans et al. (2009) beskriver de här typerna av konsumenter som personer 

som gillar att prova nya saker. Solomon et al. (2013) beskriver konsumenter som tar till 

sig produkter sent och som kallas eftersläntrare, vilka är de som börjar använda 

produkten först när den är på nedgång. Solomon et al. (2013) beskriver tidig respektive 

sen majoritet som består av de konsumenter som tar till sig produkter och börjar 

använda dem när de är stadiga på marknaden. Författarna poängterar också att vilken 

typ av konsumenter som tillhör vilken kategori varierar beroende på vilken typ av 

produkt det rör sig om samt vilken målgrupp företaget har.  

 

3.6 Teorins roll 

 

Detta teorikapitel har vi disponerat efter ett antal olika teoretiska delar som vi tolkat 

som av betydelse för undersökningens forskningsfråga och syften. De områden som 

behandlas inom ramen för detta utgörs i tur och ordning av leksaksbranschens 

utveckling där vi presenterar data om hur branschen har förändrats och kan komma att 

förändras; sortiment inklusive den tänkbart relaterade disciplinen brand extension; 

småföretags arbetssätt eftersom de inkluderade disciplinerna är viktiga för småföretag; 

småföretags ledning och planering inkluderas av samma anledning och slutligen 

köpinfluenser. Valet av ovanstående teoretiska områden relaterar till att vi har bedömt 

dessa som typiska förändringsområden för en detaljhandlare, vilket innebar att vi 

resonerade att forskningsfrågan troligen hänför sig till dessa områden. 

 

Tillgängligheten av teoretiskt material på ovanstående kategorier var överlag ganska 

god, om än i samtliga fall inte i överflödande mängd. Framförallt var det underkapitlet 

leksaksbranschens utveckling som var utmanande att hitta lämplig teori till. Källorna i 

denna del kommer från ett antal ”annorlunda” källor, inklusive tidningsartiklar och 

marknadsrapporter, snarare än renodlade akademiska källor. Datan i denna del bedömer 

vi som av bra kvalitet trots detta. Överlag anser vi att materialet vi kom över i vår 

sökning mer än räckte för att genomföra vår empiriinsamling på ett optimalt sätt och 

analysen likaså. Överlag visade sig teorin om småföretag kunna tolkas som mest 

applicerbar och användes således mycket i analyskapitlet. 
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4 Analys 
 

I följande kapitel kommer vi att presentera den primärdata som vi samlat in och 

relatera denna till den utvalda teorin. Följande personer har intervjuats under 

datainsamlingen: 

 

 Berggren, Stefan. Ägare och butikschef på Best Toys & Baby i Kalmar. 

 Hedö, Lena. Informationschef på Leksaksbranschen. 

 Johansson, Lena. Leksaksansvarig på Lekia i Nybro. 

 Lewén, Jennie. Ägare av Dinomin i Ronneby. 

 Rickardsson, Annika. Ägare och butikschef på Krokodila i Växjö.  

 

Rubrikerna i kapitlet kommer delvis att följa syftet och teorin, men även spegla den 

struktur som intervjuguiden höll och därmed följa den struktur empirin har hållit. De 

olika delarna i kapitlet kommer således att innehålla: 

 

 Sortiment. I denna del kommer vi att redogöra för sortimentsförändringar och 

sortimentsstrategi. Denna anknyts till teorin som behandlar sortimentutformning 

och även till viss del köpinfluenser. Vi kommer också att redogöra för 

sortimentets förändring mot teknologiska leksaker och branschens möjligheter 

till digital teknologi. Dessa delar anknyts i huvudsak till teori kring brand 

extension och adoption. 

 Butikernas arbetssätt. Denna del kommer att behandla inköp, 

leverantörsrelationer, reklam och butikernas styrning. Samtliga delar kommer att 

knytas an till teori inom varje område. Empirin om reklam kommer även kunna 

kopplas till teorier kring köpinfluenser. Empirin och ledning och planering 

kommer att kopplas till teorin om småföretag. 

 Branschens utveckling och förändring. I denna avslutande del kommer vi att 

redogöra för de svar vi fått angående branschens bemötande av digital teknologi, 

försäljningens utveckling samt branschens framtid. Dessa delar knyts till största 

del till teorin som behandlar leksaksbranschens utveckling. 
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4.1 Sortiment 

 

4.1.1 Sortimentsförändringar 

 

Lena Johansson redogör för hur leksakshandlares sortiment har förändrats under de 

senaste 5-10 åren med tanke på den teknologiska utvecklingen och påstår att det sätter 

spår på grund av att barn numera slutar leka när de är runt åtta år. Detta anser hon utgör 

en stor skillnad mot när verksamheten startades för ungefär tio år sedan då barn lekte 

tills de var minst 10-11 år. Detta är något som också Stefan Berggren på Best Toys and 

Baby noterat och han påpekar att de nuförtiden tappar barn som kunder tidigare, runt 7-

8 års ålder, jämfört med förut då barnen var kunder upp till 10-12 års ålder. Annika 

Rickardsson uppskattar att barn upp till åtta år utgör ungefär 90 % av Krokodilas 

kunder. Samtliga av dessa uttalanden stämmer överens med Jan Nybergs, 

försäljningschef på BR-leksaker, kommentar i Sydsvenskan (2005) om att intresset för 

klassiska leksaker försvinner i allt tidigare ålder. Detta till skillnad från förr, då barn i 

hans mening intresserade sig för leksaker i upp till 13-14 års ålder. Solomon et al. 

(2013) lyfter fram att kundbeteenden förändras när kundens preferenser blir annorlunda, 

någonting som är applicerbart på barns situation idag. En situation där alla tecken pekar 

på att det har skett en övergång till att Internet och annan teknologi är en integrerad del 

av barns liv vilket innebär att det finns mindre utrymme för gammaldags lek. Samma 

författare anger även att barn nuförtiden ser exempelvis mobiltelefoner och iPods som 

självklara saker, vilket vi ser logiskt sett skulle kunna bidra till att behovet av leksaker 

skjuts undan i tidigare ålder.  

 

Sortimentsförändringen för Lekia, berättar Lena Johansson, innebär att de har fått dra 

ner på sortiment för åldersgrupperna som handlar mindre leksaker. Stefan Berggren 

däremot ser inte någon större påverkan på sortimentet, men nämner att de idag har 

mycket mindre, till exempel, byggmodeller. Lena Johansson berättar att hennes 

Lekiabutik har sett till att minska utbudet av brädspel, familjespel och liknande eftersom 

den typen av produkter började sälja mindre och en anpassning är att dra ner på de 

produkterna i den mån det går.  Det behöver dock inte vara något negativt, då 

Broniarczyk & Hoyer (2010) ger ett exempel som klargör att konsumenter visats vara 

okänsliga för en minskning av antalet artiklar med 25-50 % så länge som hyllstorleken 

inte förändras och deras favoritprodukt finns att köpa. Enligt denna logik så borde 

leksaksbutikerna inte stå inför särskilt stora problem eftersom dessa former av spel 
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definitivt inte tillhör de bäst säljande och alltså får tolkas som tillhörande den del av 

sortimentet som relativt riskfritt kan minskas ner på. Även Xu, Jiang & Dhar (2013) 

antyder att en positiv effekt kan komma av en sortimentsminskning, där förekomsten av 

choice overload i så fall blir mindre påtaglig och tillåter konsumenter att få en enklare 

köpupplevelse exempelvis i form av mindre produktjämförelser eller trade-offs. Lena 

Johansson hävdar att barnen inte längre hittar något i leksaksbutikerna trots att det finns 

produkter för äldre barn. Hon menar att de vill ha produkter som är ännu mer 

avancerade och att det därför är telefoner och appar som står på önskelistan. Appar är 

något som också Jennie Lewén på Dinomin talar om. Hon ser också en förändring i 

sortimentet och att det idag finns mer produkter som kopplas till nätet, bland annat 

appar, men även leksaker som kunden köper i en leksaksbutik för att sedan fortsätta leka 

med på nätet. Lena Johansson redogör för hur de fått surfplattor till de små barnen och 

hur det säljs mycket produkter idag som liknar surfplattor och datorer samt att det 

kommer mer och mer av den typen av produkter. Stefan Berggren nämner att det finns 

tvååringar idag som sitter med surfplattor och Annika Rickardsson talar om hur barn 

som är runt tre år gillar att använda denna typ av produkter.  

 

Leksaksbranschen (2014) hänvisar till trendexperten Reyne Rice som klargör att det 

förekommer surfplattor från Android som tagits fram för barn från 18 månader vilket 

anknyter till vad Rickardsson och Berggren uttalar sig om. Mobiltelefoner i 

leksaksform, hävdar Lena Johansson, finns också i massor, något som relaterar till 

Solomons et al. (2013) påstående om att barn har kommit att betraktas som en marknad 

även för vuxenprodukter. Även intresset för dator- och surfplatta-liknande leksaker som 

framfördes ovan anser vi anknyter till detta fenomen. Om intresset för dessa former av 

medier har spritt sig till så unga åldrar finns det skäl till att spekulera i att inslagen av 

dessa leksaker i leksaksbutiker mycket väl kan komma att inneha en stor betydelse. Det 

går dessutom att se en koppling till adoptionsmodellen som Evans et al. (2009) 

beskriver, där barn i detta avseende kan urskiljas som s.k. tidiga följare där 

karaktärsdragen uppges vara att prova nya produkter i ett tidigt skede. Detta kan sägas 

stämma väl överens med barns väldokumenterade och typiska nyfikenhet.  Lena 

Johansson anser att de här ”vuxensakerna” för barn dock skiljer sig från de som fanns 

på marknaden för tio år sedan då de idag är mer avancerade.  
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Lena Hedö är av uppfattningen att många leksakshandlare har så många olika produkter 

för att få lönsamhet i sin verksamhet, men att många nu får skära ner på sitt sortiment på 

grund av de teknologiska förändringarna. Broniarczyk & Hoyer (2010) använde sig 

dock av data från Boatwright & Nunes (2001), där de presenterade att en undersökning 

hade visat att en matvaruhandlare kunde minska sitt sortiment med 56 % utan att 

försäljningen påverkades. Om en parallell kan dras till leksaksbranschen och liknande 

resultat kan antas av sortimentsminskningar borde leksakshandlares 

sortimentsreducering inte nödvändigtvis påverka, eller åtminstone med begränsad kraft. 

En skillnad vi ser mellan leksaksbranschen och matvaruhandeln är att den sistnämnda 

oftast kan antas ha fler artiklar i sortimenten vilket skulle kunna medföra att 

minskningar av antalet artiklar får annorlunda effekter för dessa aktörer. Tanken bakom 

detta resonemang är att affärer med många artiklar i sortimentet rimligen har många 

produkter som faktiskt inte säljs mycket av, produkter som inte lär saknas om de 

försvinner. Medan leksaksbutiker har färre artiklar generellt, vilket ger en större chans 

att en given produkt faktiskt har uppmärksammats och där borttagande av produkten 

medför att den saknas. 

 

4.1.2 Sortimentsstrategi 

 

Jennie Lewén anser att hennes sortiment är brett, att det finns lite av mycket, medan 

Lena Johansson tycker att Lekias sortiment generellt sett snarare är djupt. Hon beskriver 

att de har många olika bilar och många olika dockor, till exempel, vilket 

överensstämmer med Levy och Weitz (2012) som påstår att renodlade leksaksaffärer 

säljer fler typer av leksaker i form av fler modeller. Dock nämner Lena Johansson att de 

har ett bredare utbud när det gäller Lego eftersom Lego har väldigt mycket produkter, 

utgör ”bra generationsgrejer” och även utvecklas mer mot tjejer idag än tidigare. Stefan 

Berggren beskriver sitt sortiment som både brett och djupt. Jennie Lewén påpekar att 

huruvida sortimentet är brett eller djupt beror mycket på vilken typ av butik det är, där 

butiker på mindre orter har bredare sortiment. Butiker i storstäder kan däremot ha 

smalare sortiment då de har mycket genomströmning.  

 

Mönstret av breda sortiment kan sägas gå emot Levy och Weitz (2012), som hävdar att 

renodlade leksaksaffärer oftast snarare har djup än bredd i sitt sortiment. I jämförelse 

med konkurrenterna tror Lena Johansson att Lekia har fler produktkategorier och kan ha 

ett bredare sortiment tack vare att det är en stor kedja. Broniarczyk & Hoyer (2010) 
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skriver att det genom ett brett sortiment blir en större chans att kunderna hittar den 

exakta produkt de eftersöker, någonting som vi anser enligt denna definition skulle sätta 

hennes butik i en gynnsam position. Samma författare antyder dock att ett brett 

sortiment ökar risken för att en kund ångrar sitt köp eftersom de hade många alternativ 

som de valde bort. Således urskiljer vi både en positiv och en negativ aspekt med breda 

sortiment, där vi dock anser att fördelen övervinner nackdelen eftersom värdet i att hitta 

exakt rätt produkt är ett stort värde som sannolikt är av stor betydelse för många 

konsumenter. Lena Johansson ser också en fördel i och med att de dessutom har 

personal på Lekias huvudkontor som bevakar nya leksaker som tillkommer och beslutar 

om Lekias butiker ska ta in dessa produkter.  

 

Annika Rickardsson bedömer att antalet produkter är fler nu än för tio år sedan, både 

allmänt och i hennes butik. Hon uttrycker det som att det finns mycket mer produkter nu 

eftersom det som fanns för tio år sedan inte försvinner, samtidigt som det tillkommer 

nytt. Vad gäller antalet produkter hävdar Broniarczyk & Hoyer (2010) att den 

genomsnittliga artikelmängden ökade för näringsidkare på 1990-talet, en siffra som 

därefter minskade igen. Om Rickardssons påstående stämmer skulle det kunna antyda 

att trenden gällande artikelmängd ännu en gång har svängt och återigen ökar, 

åtminstone inom denna bransch. Stefan Berggren däremot tror att antalet artiklar är 

oförändrat och att skillnaden snarare är att en del produkter tillkommer, medan andra 

försvinner. Lena Johansson berättar dock att det finns vissa produkter som de alltid 

säljer och som de alltid måste ha i sitt sortiment. Hon säger att detta kan vara till 

exempel kassaapparater och doktorsväskor. 

 

4.1.3 Sortimentsförändring mot teknologiska leksaker 

 

Angående mer teknologi i leksakerna hävdar Stefan Berggren att det inte skett någon 

förändring. Surfplattor i leksaksform har tillkommit, medan barndatorer funnits hela 

tiden. Jennie Lewén ser inte heller mer teknologi i leksakerna, utan hävdar att barn har 

den utveckling som de har, exempelvis att en treåring leker med det den är motoriskt 

utvecklad för, oavsett teknologins framsteg. Det hon däremot ser förekommer idag är 

appar och digital teknologi som är anpassade för, till exempel, treåringar, men att detta 

då sker utanför ramen av leksaksbutiker. Lena Hedö däremot hävdar att det är mycket 

mer teknologi i produkterna och bekräftar därmed Leksaksinfos (2014) påstående om att 

leksakerna har utvecklats i takt med teknologins utveckling. Stefan Berggren nämner att 
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Brio försökte föra in mer teknologi i sina klassiska tågbanor, men att detta 

misslyckades. Han spekulerar i att det berodde dels på kostnaden, dels på att det 

möjligen var för tidigt för leksaker och teknologi i kombination. Detta kan kopplas till 

adoption som Davis (1989) genom Evans et al. (2009) beskriver, där graden av adoption 

beror på hur lätt konsumenter uppfattar att teknologin är att använda. Det är då inte 

särskilt långsökt att resonera kring att teknologin i dessa leksaker vid den tidpunkten 

troligen inte ansågs lättanvänd eller rätt i tiden, vilket kan ha lett till misslyckandet på 

marknaden. Annika Rickardsson förklarar dock att leksakerna i hennes butik inte har 

blivit mer tekniska med tanke på att Krokodilas koncept mer går ut på pedagogiska 

produkter. Hon spekulerar emellertid i att kedjor som Toys ”R” Us kanske har fått ett 

mer teknologiskt sortiment. Lena Johansson berättar att de på Lekia i nuläget säljer 

vissa produkter med mer teknologi i, men att det bara är ett litet antal. Hon nämner 

Skylander och Disneys Infinity som exempel, vilka är TV-spel som kräver fysiska 

figurer som kopplas samman med en spelkonsol. Detta skulle kunna vara ett sätt att 

använda sortimentet som Nordfält (2007) föreslår, sortimentet som inspiration, där 

sortimentet (spelen) presenteras med merköp i åtanke (de fysiska figurerna). 

 

4.1.4 Digital teknologi i branschens sortiment 

 

Lena Hedö berättar att det var leksakshandlarna som var först med att sälja TV-spel när 

de kom ut på marknaden, men att allt fler idag har tagit bort detta ur sitt sortiment. Lena 

Johansson förklarar att de provade med TV-spel, men att detta fick plockas bort från 

sortimentet igen då leksakshandlare måste ta ut högre priser än de stora 

elektronikkedjorna. Detta tyder på, som Broniarczyk & Hoyer (2010) hävdar, att pris är 

ett av de allra viktigaste kriterierna för att lyckas få kunders förtroende. Lena Johansson 

tydliggör att det inte skulle vara ekonomiskt lösbart, vilket också innebär att införandet 

av den här typen av produkter inte är något som kommer att återinföras i framtiden 

heller. Det ser inte ut att vara ett alternativ för Stefan Berggren heller då även han har 

tagit bort TV-spel från sitt sortiment. Han påpekar dock att det var en lönsam produkt 

tidigare, men att lönsamheten för leksakshandlare försvann i och med de stora 

elektronikkedjorna som kom in på marknaden och som kan sälja för under inköpspris. 

Detta är något som Lena Hedö bekräftar, samtidigt som hon tillägger att 

leksakshandlare istället fått hitta andra produkter som de valt att handla med istället. 

Jennie Lewén är också av åsikten att konkurrensen är för hård för att leksakshandlare 

ska ha en chans. Samtliga dessa åsikter bekräftar i hög mån McGoldricks (2002) 
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påstående om små affärers svårigheter att ta del av skalekonomier vad gäller inköp av 

varor. O’Gorman (2012) belyser också tänkbara skäl till våra respondenters svårigheter 

inom denna kategori, och nämner t.ex. att företag med bredare fokus är mer attraktiva 

för kunder och distributörer. Ett bredare fokus leder dessutom till större skala vilket 

skulle betyda att de stora aktörerna får lägre inköpskostnader. Just dessa fördelar är 

sådana som våra intervjuade leksaksbutiker inte har möjlighet att ta del av.  

 

Lewén reflekterar över ett annat problem utöver lönsamheten, där hon framför att 

teknologiprylar är en annan bransch och hon menar att om de ska gå in i den branschen 

måste de hitta andra inköpskanaler. I kontrast till detta beskriver Aaker (2010) att det 

ändå kan utgöra en fördel om ett varumärke breddar sitt fokus även mot andra 

kategorier. Vi gör dock tolkningen att fördelarna som de skulle tillgodogöra sig genom 

införande av sådana produkter är tämligen små i förhållande till de påtagliga 

lönsamhetssvårigheter som kategorin innebär för flertalet av respondenterna. 

 

4.2 Butikernas arbetssätt 

 
4.2.1 Inköp 

 

Jennie Lewén lyfter fram att hennes butik är med i kedjan Lekextra och att mycket av 

deras inköp sker på Lekextras två stora årliga inköpsmässor. På mässorna är de flesta av 

butikens leverantörer med, vilket underlättar processen. Liksom IBEX (1996) påpekar 

handlar inköpsmässor på detta sätt om att ge olika företag chansen att mötas och idka 

handel med varandra. Efter dessa köp genomför Lewén sedan vissa inköp löpande under 

året efter behov. Därtill klargör hon att varje enskild kedjekonstellation har sina egna 

inköpsmässor. Även Annika Rickardsson talar om deltagande på mässor, vilka hon 

menar lägger grund för sortimentet och kan introducera dem till nya produkter. Detta 

ligger i linje med Koelnmesse (2014) som anger att inköpsmässor är ett bra sätt att bli 

varse om nya trender. Därtill uttrycker likaså Lena Johansson att inköpen sker på 

mässor två gånger om året, dit de åker ut, tittar på leksaker och köper in. Dessa köp sker 

med en vårkatalog och en höstkatalog i åtanke. När någonting sedan tar slut, sköter hon 

påfyllning via Lekias intranät, kallat B2B, där inhandlingen av de produkter som Lekias 

nätverk erbjuder sker. Dessa inköp genomför de nästan varje vecka, en frekvens som 

möjliggörs av faktumet att köp via det systemet är fraktfritt. Även Stefan Berggren 

nämner att ett fåtal ordrar per år är standard, och menar att ett normalt arbetssätt är en 

vårorder samt en sommar-höst-order inför jul. Detta innebär att köpen för sommaren 
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görs i augusti, medan köpen för julen görs i mars, april hos respektive leverantör. Alltså 

ligger de ett halvår i förväg. Han antyder att detta beror på att de svenska leverantörerna 

har långa ledtider på produkterna eftersom de inte sitter med lager och istället samlar 

ihop sina totala ordrar. Stefan Berggren berättar att han i och med sin övergång till en 

egen butik har ändrat sina inköpsrutiner från ovanstående rutin och köper in i ungefär 

åttaveckorscykler. Han uttrycker problemet enligt följande: 

 

”Om det är [exempelvis] en katalogvara du köper 60 av som du tror på som tusan och 

sen visar det sig att det är skit. Då står du där med 52 stycken som står och flinar åt dig 

och det är ju inte särskilt lustigt. Så i och med att jag har blivit egen så har jag ändrat 

inköpsrutinerna och köper färre men oftare” (Stefan Berggren, intervju, 2014-04-15)  

  

Broniarczyk & Hoyer (2010) framhäver att det blir fler fall av slutförsäljningar då ett 

företag har breda sortiment men få exemplar per kategori. Stefan Berggren köper 

numera, som ovan beskrivet, färre exemplar av produkter. På frågan om färre exemplar 

innebär en ökad risk för slutförsäljningar så menar han att ”det är möjligt”, men påpekar 

samtidigt att han har en ganska god situation eftersom han kan se statistik på datorn om 

hur det ligger till. Således har han koll på sina siffror, vilket är tydligt relaterbart till 

Levy & Weitz (2012), vilka anser att analys av försäljningsdata är en viktig del av 

merchandise management. Också O’Gorman (2012) påpekar betydelsen av att ha koll 

på sin interna information, där översikt av företagets ekonomi är en stor beståndsdel. 

Vidare menar Berggren att hans mångåriga erfarenhet innebär att han vet vad som säljer 

rullande, samt att dessa mönster inte lär brytas utan särskild anledning. Han talar här om 

stapelvaror som säljer med regelbunden frekvens. 

 

Heinritz et al. (1986) talar om cooperative buying, dvs. att en inköpsgrupp etableras så 

att den köpande organisationen får större makt i förhandlingar, vilket leder till lägre 

inköpskostnader. Lekias inköpssystem B2B kan sägas vara ett exempel på denna form 

av samarbete. Lena Johansson konfirmerar i intervjun att de når lägre inköpskostnader 

med detta samarbete, vilket i sin tur tillåter dem att tillämpa konkurrenskraftiga priser 

på sitt sortiment. Därtill finns en tendens till centraliserat inköp i detta arbetssätt. Van 

Weele (2012) beskriver detta som att en inköpsansvarig avdelning på ett huvudkontor 

tar beslut om inköp för samtliga delar av företaget. Enligt denna teori innebär det 

centraliserade inköpet liksom cooperative buying att förmånligare priser och villkor kan 
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nås. Som nämnt är detta bara delvis jämförbart med Lekias B2B eftersom den 

individuella butiken i kedjan fortfarande står fri att köpa in enligt egen vilja, Johanssons 

butik tenderar att oftast handla in de produkter via de leverantörer som Lekia har ordnat 

åt dem.  

 

Stefan Berggren uttrycker att medlemmar i en kedja i regel behöver köpa in de 

produkter som inkluderats i kedjans överliggande katalog, vilket kan leda till olämpliga 

köp. Lena Johansson anser att nätverket B2B innebär att koncernen bestämmer ganska 

mycket vad som ska finnas i butiken. Hon nämner dessutom att det finns en tilldelning 

av produkter som de enskilda kedjebutikerna måste ta, även om de får minska ner den 

andelen om de vill. Således anser hon att det trots allt finns utrymme att utforma 

sortimentet enligt eget tycke. Annika Rickardsson och Stefan Berggren berättar båda att 

fristående butiker i kontrast till detta har möjlighet att handplocka sitt sortiment som de 

vill. Gadde & Håkansson (1998) uttrycker den stora fördelen med decentraliserade köp 

som att varje verksamhet kan sköta sina inköp bäst på egen hand. I Rickardssons och 

Berggrens fall handlar inköpsverksamheten naturligtvis inte om decentralisering 

eftersom de är fristående, men fördelen med deras situation är densamma – dvs. att de 

tillåts sköta sina egna inköp på det bäst lämpliga sätt. Stefan Berggren nämner vidare att 

det finns många små kedjor som vill styra sig själva. Han talar om att alla dessa kedjor 

ger ut liknande kataloger med mycket små skillnader, och anser att alla dessa istället 

borde enas och slåss mot BR och Toys ”R” Us. Detta skulle medföra att de blev 

slagkraftigare, men han antyder att det finns en ovilja att göra detta eftersom kedjorna 

gärna vill vara med och bestämma istället för att rätta sig i ledet. 

 

Lena Hedö, Stefan Berggren och Lena Johansson talar om att stora kedjor ser till att 

skaffa ensamrätt på vissa produkter. Stefan Berggren menar att de gör TV-reklam med 

produkter som de bara har själva, produkter som övrig fackhandel inte kan komma åt. 

Detta är enligt honom en medveten strategi som de jobbar efter. Han tillägger att de 

dessutom tar fram väldigt många egna förpackningar för leksaker, vilket gör att 

konsumenten inte kan prisigenkänna den. Han exemplifierar och menar att om en bil 

skulle kunna kosta 99 kr på BR i en egen förpackning, hade han själv kunnat ha samma 

bil i ursprungsförpackningen till ett lägre pris, men att kunderna inte kan jämföra eller 

veta att så är fallet. Även Toys ”R” Us jobbar så eftersom de ligger under samma kedja 

som BR, en dansk sådan vid namn Top Toys. Lena Hedö menar att Top Toys inte har 



  
 

42 

”gjort livet lätt” för den traditionella leksaksfackhandlaren, och bekräftar de låser upp 

många varumärken så att andra aktörer på marknaden inte kommer åt dem. Detta 

anknyter starkt till vad Svensson et al. (2010) kallar exklusivavtal, där säljaren förbinder 

sig att bara sälja sina produkter till en viss köpare. Hedö bekräftar även Stefan 

Berggrens vy; att de sedan gör TV-reklam på dessa produkter och omtalar dessa 

ensamrätter som ett bekymmer för övrig leksakshandel. Detta styrker Konkurrensverket 

(2014), som uttrycker att exklusivavtal potentiellt kan medföra en 

konkurrensbegränsande effekt. Lena Johansson påtalar dock att Lekia har blivit bättre 

på att göra samma sak, det vill säga att ha produkter som endast finns på Lekias butiker.  

 

4.2.2 Leverantörsrelationer 

 

Jennie Lewén påtalar betydelsen av bra relationer med sina leverantörer, särskilt med de 

leverantörer där hennes butik köper flertalet av sina leksaker. Hon berättar att det är 

dessa leverantörer som utbildar dem och att ett värde finns där också, eftersom de får 

mycket information vid mässor och då leverantörerna besöker butiken. Detta anknyter 

tydligt till Levy & Weitz (2012), vilka talar om strategiska relationer där leverantören 

och den köpande parten har ett långvarigt förhållande där de strävar efter att förbättra 

varandra snarare än att endast försöka nå så stor egen vinning som möjligt. Ett inslag 

som är typiskt i en sådan interaktion är tillit, vilket överensstämmer med Dinomins ovan 

beskrivna situation - att lyssna på någons råd och att utbilda sig genom dessa antyder 

ofrånkomligen ett stort mått av förtroende. Dinomin sköter kontakten med sina 

leverantörer via Lekextras intranät, där de sköter inköpen själva under av Lekextra 

framförhandlade avtal gentemot leverantörerna. För Lekia sköts leverantörskontakt 

oftast via deras intranät B2B. Detta förfarande innebär dock att all kontakt med de 

inkluderade leverantörerna sker indirekt via datorsystemet utan någon egentlig 

kommunikation. Lena Johansson menar angående detta att det inte finns någon direkt 

kontakt med leverantörerna på B2B och att det är mer som ett nätverk. Detta nätverk 

påminner om de katalogöverenskommelser som Van Weele (2012) talar om. Detta kan 

beskrivas som ett slags samarbete där leverantören skapar en webbkatalog för sin klient, 

så att denne kan genomföra sina inköp via Internet utan att på ett mer direkt sätt behöva 

kontakta leverantören vid varje tillfälle. Rent spekulativt får antas att sådana system 

utformas parterna emellan på ett sådant vis att köpen sker så enkelt och smidigt som 

möjligt, dvs. att de är väldigt detaljanpassade. Någonting som i så fall skulle förklara 

varför ganska lite kontakt behövs utöver webbkatalogen.  
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Lena Johansson handlar dock även utanför intranätet och uppskattar att ungefär 80 % av 

köpen sker inom ramarna för detta system, så att 20 % av köpen sker med leverantörer 

med vilka de har direkt kontakt. Hon uttrycker att hon har några sådana leverantörer 

som hon har en personlig relation med. Hon fortsätter resonemanget med att nämna en 

specifik leverantör där hennes ordrar oftast blir av höga summor, vilket innebär att 

Johansson behöver leverantörens hjälp. En parallell kan dras från detta påstående till, 

återigen, Levy & Weitzs (2012) strategiska relationer, men även till Ford et al. (2006), 

vilka menar att uppbyggandet av nära relationer ger en metod att tillsammans med den 

andra parten lösa problem som uppkommer med tiden. Även Annika Rickardsson talar 

om sina leverantörsrelationer som ”väldigt personligt”, där hon uttrycker att hon känner 

de flesta väl trots att de är många till antalet. Hon menar att denna form av närkontakt 

gör det enklare att jobba med dem, till exempel om en betalning behöver skjutas på eller 

om det finns behov för andra sorters överenskommelser. Att allt sådant blir enligt henne 

enklare om det är en mer personlig relation. Begreppet ongoing adaptation play som 

Michel et al. (2003) använder gällande relationer är användbart här, då dessa former av 

anpassningar – olika former av ackommodationer – kan sägas vara den typ av aktioner 

som går in under detta begrepp. Det framkommer att leverantörers anpassningar till 

finansiella eller logistiska förutsättningar, såsom i Rickardssons fall, utan vidare 

svårigheter kan betraktas som ”ongoing adaptation” från deras sida.  

 

Stefan Berggren menar att kemi med säljaren i regel är viktigt, och att en djup relation 

är önskvärd i vissa fall, men kanske inte med alla. Detta återspeglar Godson (2009), 

som anser att nära leverantörsrelationer är lämpliga bara om företagens kontexter 

lämpar sig för ett sådant samarbete. I övrigt ser Stefan Berggren att situationen med 

leverantörsrelationer är ungefär som förut. Annika Rickardsson anser överlag att det har 

blivit färre relationer med åren och att de hon har kvar är djupare, vilket är i linje med 

Zineldin et al. (2012) som menar att långvariga relationer med nära samarbeten är ofta 

förekommande. Sammantaget kan vi urskilja ett fokus på goda samarbeten där flera 

respondenter känns vid att bra relationer med leverantörer underlättar det dagliga 

arbetet. I vissa fall blir det också tydligt att leverantörsrelationer därtill har en strategisk 

betydelse. 

 

 

 



  
 

44 

4.2.3 Leksaksbranschens reklam 

 

Annika Rickardsson pratar om att de stora leverantörerna använder väldigt mycket TV-

reklam och exemplifierar TV-kanaler som Nickelodeon och Disney Channel. Lena 

Johansson nämner också Nickelodeon och Disney Channel och att det läggs ”otroliga 

summor” på de kanalerna. Liksom Fill (2013) och Kotler & Armstrong (2014) skriver 

framhålls alltså den höga kostnaden som associeras med TV-reklam. Även Stefan 

Berggren och Lena Johansson påtalar tydligt hur stort TV är för marknadsföringen.  

 

Johansson menar att det märks att de leksaker som det görs reklam för på TV är de som 

säljer bäst och får medhåll av Stefan Berggren, som också menar att TV har en enorm 

genomslagskraft. Detta kan i viss mån sägas bekräfta vad Arens et al. (2009) för fram 

om att TV är det mest inflytelserika och övertygande reklammediet. Också Solomon et 

al. (2013) talar om hur TV har ett oerhört inflytande på barn och riktar många 

konsumtionsmeddelanden mot dem. Författarna framför dock att familj och vänner 

påverkar kundbeteenden mer än TV-reklam. Det går dessutom att spekulera i att den 

goda täckning som TV-reklam tillåter, enligt Kotler & Armstrong (2014), har en 

inverkan på tendensen att leksaker på TV-reklam säljs mest av. Enligt Arens et al. 

(2009) tittar personer i princip i alla åldrar, även småbarn, relativt mycket på TV. Detta 

är någonting som troligtvis inverkar på att dessa TV-leksaker säljs i en ansenlig mängd, 

och stöds av Annika Rickardsson som påstår att barn ser otroligt mycket på TV. Lena 

Johansson framhäver att hon av detta skäl numera är mer lyhörd och uppmärksam på 

nya leksaker som dyker upp i TV-reklamer. 

 

Vad gäller enskilda butikers marknadsföring så anges lokalpress som ett vanligt 

arbetssätt. Detta är föga förvånande enligt logiken som Arens et al. (2009) presenterar, 

där meddelandet är att tidningsannonsering är särskilt lämpligt för lokala företag. Detta 

har till exempel att göra med en relativt låg kostnad och att geografisk targeting blir 

möjlig då de väljer den tidning med den geografiska spridning de önskar. Lena 

Johansson har varje månad en helsida i lokaltidningen Nybroextra och brukar därtill 

annonsera i tidningen Barometern. Annika Rickardsson nämner också annonsering i 

lokaltidningar men anser att detta arbetssätt inte fungerar särskilt bra längre eftersom 

mycket färre kunder lockas av annonser. Potentiella anledningar till dessa svårigheter 

behandlas av Arens et al. (2009), vilka menar att en av de största nackdelarna med 

tidningsannonsering är att de lätt kan missas av läsarna eftersom tidningen i övrigt 
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innehåller många andra annonser och textmaterial. Annika Rickardsson berättar att de 

därför jobbar mycket mer med sociala medier, vilket hon anser fungerar bättre. 

Implikationen har blivit att de annonserar mycket mindre. Stefan Berggren påpekar 

likaså att tidningsannonsering har varit ett sätt att nå ut, men att den är ineffektiv i 

meningen att den endast varar en dag och att få personer ser annonsen därefter. Att få 

personer ser annonsen efter dagen den publiceras relaterar till Kotler & Armstrong 

(2014), vilka talar om den begränsade mängd pass-along readership som 

tidningsannonsering ger upphov till. Vad detta innebär är att få personer läser en 

dagstidning efter publikationsdagen vilket innebär att relativt få potentiella kunder 

därefter kan nås i andra hand. Liksom Arens et al. (2009) antyder är det dessutom en 

begränsad del av befolkningen som faktiskt läser tidningarna. Detta problem går att 

urskilja i Annika Rickardssons situation och även Stefan Berggren förtäljer att han har 

valt att annonsera mycket i lokala tidningar, men uttrycker att ungdomar inte läser 

tidningen. Detta anser vi sannolikt bidrar mycket till deras svårigheter med 

tidningsannonsering då det minskar annonseringens lönsamhet om en för liten mängd 

personer exponeras för annonsen på grund av begränsad läsning bland befolkningen.  

 

Vid sidan av dagstidningsannonsering påpekar Lena Hedö, Lena Johansson och Stefan 

Berggren betydelsen av kataloger som marknadsföring i leksaksbranschen. I synnerhet 

julkatalogerna, vilka beskrivs som en tradition för barnen att titta i och markera leksaker 

de önskar sig. Jennie Lewén berättar att kedjan Lekextra, vilken hennes butik arbetar 

under, är ett slags katalogsamarbete där de förbinder sig att skicka ut Lekextras 

kataloger. Stefan Berggren framhäver att det finns en mängd olika sådana samarbeten, 

där alla kataloger ungefär liknar varandra. 

 

4.2.4 Strategisk planering och ledning 

 

Stefan Berggren beskriver sitt sätt att leda företaget som baserat på ”enkelt, sunt 

bondförnuft” i termer av att ta hand om kunderna och anpassa sig efter kundernas 

önskemål. Detta återspeglar vad Burns (2011) talar om; att småföretag på grund av vissa 

strategiska hinder kan komma att fokusera mycket på nära kundrelationer. Denna tanke 

går också att urskilja i att Annika Rickardsson påpekar att produkter hon tar in ofta kan 

vara ett resultat av att en kund frågar efter någonting, samt att service är det som hennes 

butik kan konkurrera med. Vad gäller planering för företaget så väljer Stefan Berggren 

att prata om förändringar i hur företaget försöker nå ut. Numera är de istället för 
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tidningsannonsering med i ett handelshäfte som enligt Berggren går ut utanför Kalmar, 

med syftet att locka folk utifrån till staden. Vad gäller planer för framtiden meddelar 

han att de tittar på möjligheten att starta en webbsida där köp och betalning sker online 

och uthämtningen i butik – varorna skulle då alltså inte skickas från butiken. Berggren 

påpekar att skapandet av en webbsida är förenat med mycket arbete men att de ”har lite 

krokar ute”. Här går O’Gormans (2012) påstående om att owner-managers i småföretag 

ofta kan ha otillräcklig tid till vissa aktiviteter på grund av den stora mängden arbete 

som denne möter i vardagen att tillämpa. Ofta är owner-managern ansvarig för många 

av, eller samtliga, företagets discipliner. Det är tänkbart att ett av de mer påtagliga 

hindren för Berggrens plan är just tidsaspekten, någonting som han även antyder själv.  

 

Även Annika Rickardsson menar att ett strategiskt grepp för Krokodila har varit firmans 

webbsida. De funderar nu på hur de ska anpassa webbsidan. Rickardsson hävdar att 

webbförsäljning kan bli ett faktum, även om ett större mål och strategiskt drag är att 

tillåta företagets kunder att se sortimentet på Internet innan de besöker butiken. I både 

Stefan Berggrens och Annika Rickardssons fall går i denna form av agerande att urskilja 

den vilja till innovation hos mindre företag som Burns (2011) talar om. I synnerhet med 

tanke på att det är en kostsam satsning med avseende på både tid och pengar, och 

författarens uttalande om öppenhet emot risktagande går därmed att applicera på Stefan 

Berggrens plan om skapande av en webblösning för sitt företag samt Annika 

Rickardssons vidareanpassning av deras existerande webbsida. 

 

Annika Rickardsson menar att hennes sätt att leda företaget är relaterat till hennes 

bakomliggande huvudprinciper, vilka är att leksaker ska ha en tanke bakom och 

produkter ska vara fina och intressanta. Hon föredrar att leksaker ska ha en inneboende 

pedagogik, att barn kan lära av dem, snarare än ”rosa hundar som hoppar runt”. Vidare 

präglas hennes företagsdrift av kvalitetstänk och att tänka ekologiskt. Hon uttrycker att 

hennes firma testar mycket nya produkter, dock med en underliggande noggrannhet med 

krav på miljö och att säljarna är trovärdiga. Rickardsson yttrar att hon som fristående 

butik har begränsade resurser, vilket medför att trovärdighetskravet blir viktigt. Detta 

bidrar till att Rickardsson vågar satsa på nya leverantörer. Burns (2011) anser i linje 

med detta att begränsade resurser är ett typiskt drag för småföretag.  
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Ovan går relativt enkelt att urskilja att Krokodila påverkas mycket av Annika 

Rickardssons personliga drag. Detta går hand i hand med både Burns (2011) påstående 

om att småföretags sätt att arbeta i hög utsträckning bestäms av owner-managerns 

personlighet och beteendedrag och Carland & Carlands (2011) åsikt att ägarens 

personliga mål ofta kan ha en inverkan på företags affärsplaner. Detta blir påtagligt i 

meningen att vissa karaktärsdrag som kvalitetstänk och miljömedvetenhet tydligt är 

personliga egenheter och preferenser som återspeglas i Krokodila. Likaså, framför allt, 

en annorlunda ideologi gällande vilken typ av leksaker som är önskvärda.  

 

Betydelsen av noggrannhet påpekas av Lena Johansson som menar att idelig koll på 

sina papper, hur leveranser fortskrider och på butiken och vilka produkter som börjar ta 

slut är viktiga delar av hennes sätt att leda företaget. Enligt egen utsago beror detta på 

att det ska ”flyta och fungera”, ”rulla hela tiden” och för att hon inte ska behöva stå med 

för mycket lager. Detta signalerar en tydlig arbetsvillighet som enligt Carland & 

Carland (2011) är ett av de grundläggande kraven för att små företag ska nå framgång, 

där de även påpekar betydelsen av hårt arbete specifikt från direktören. Vad gäller 

framtidsplanering, så gör inte Lena Johansson särskilt långtgående framtidsplanering, 

utan istället ett år i taget. I denna årliga planering tänker de på aspekter som ordrar, 

kampanjer, annonsering och roliga event för barn. Till exempel lockar de då barn till att 

delta i ritning, så kallad ballongjakt och ”annat bus”, något de erbjuder frekvent. Att 

planering av sådana event för barn är rätt form av planering styrks av Keithley i 

Playthings (2014) som menar att ”äventyr” för barn i leksaksbutiker är framtiden.  

 

O’Gorman (2012) talar om tendensen för småföretag att använda mindre tidskrävande 

och funktionella planer för framtiden. Denna teori går delvis att applicera på Johanssons 

butik eftersom deras planering kan beskrivas som någorlunda kortsiktig. I kontrast till 

den egna butikens planering på årsbasis uttrycker Johansson emellertid att kedjan de är 

en del av är duktig på att jobba för vad som kan mota e-handeln och vad butikerna kan 

komma med emot den utvecklingen. Hon för fram att Lekia skickar ut marknadsplaner 

frekvent och att de ligger år framför vad gäller planering. 
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4.3 Branschens utveckling och förändring 
 

4.3.1 Leksaksbranschens bemötande av teknologiska utvecklingen 

 

Stefan Berggren anger att barns användning av digital teknologi som 

underhållningsmedium ledde till att han själv helt slutade med att sälja 

multimediaprodukter, ett förfarande som han även har sett hos många kollegor. 

Berggren framhäver att han var störst i Kalmar på TV-spel mellan 1995 och 2005 i sin 

gamla butik innan detta skedde. Framkomsten av Elgiganten, Media Markt, spelkedjan 

Game och e-handel anges av honom som anledningar till detta. Berggren uppger 

dessutom att det ses som ”häftigare” att köpa TV-spel på Game eller liknande än att gå 

till en leksaksbutik för köpet. De Chernatony (2011) resonerar att 

marknadsmisslyckande kan ske om ett varumärke bär med sig fel associationer för en 

produktkategori. Detta är jämförbart med Berggrens situtation eftersom associationen 

till leksaksbutiker för kategorin spel enligt hans beskrivning med säkerhet kan påstås 

vara felaktig eller begränsad. 

 

Jennie Lewén anser att branschens bemötande har varit att ”vidareutveckla” i meningen 

att få prylar kopplade till teknologiska plattformar med vilka barn gärna underhåller sig. 

Detta bekräftas av Keithley i Playthings (2014) som anser att industrin förstår 

betydelsen av det fysiska elementet och Keil Björk (2013) som för fram att denna 

kategori växer och exemplifierar med Skylanders. Lewén uttrycker däremot också att 

det är det absolut traditionella som hennes butik säljer mest av, trots att det pratas 

väldigt mycket om den nya teknologin. Detta kan tolkas som en motsats till Marketline 

(2013) som påstår att det traditionella tvärtom skulle få en negativ 

försäljningsutveckling. Enligt Lewén ligger anledningen till detta väldigt mycket i 

tradition eftersom föräldrar gärna köper leksaker som de själva hade när de var små. 

Således ser hon att det bara är en liten del som handlar om den nya teknologin, eftersom 

barn ändå måste utvecklas motoriskt, matematiskt och jobba med kroppen, snarare än 

att bara peka på en skärm. Keithley uttrycker i Playthings (2014) en snarlik åsikt då han 

uttalar sig om att tidigare generationers omtyckta leksaker är på väg att få en allt större 

roll på dagens leksaksmarknad. Äldre leksaker Lewén nämner som fortfarande säljer bra 

är t.ex. Lego, Brio, träklossar, rollekar som Barbie och dockor, och bilar och lastbilar.  
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Även Annika Rickardsson talar om betydelsen av nostalgi, där hon menar att hela 

hennes butik på sätt och vis präglas av detta då de har många leksaker från förr, 

någonting som de medvetet försöker hitta. Rickardsson påpekar att denna form av 

leksaker kan komma att få en slags renässans. Detta återspeglar Keithleys åsikt i 

Playthings (2014) som påpekar just att retro- och klassiska leksaker återigen är på 

uppgång. 

 

Lena Johansson berättar att det Lekia gör just nu är att titta på om de kan möta digital 

teknologi och datorer med leksaker. Hon anser att det ”är på tapeten”, men vet inte 

precis vad förändringarna kan bli. De är dock medvetna om att det är högaktuellt inom 

kedjan att möta både e-handel och teknologin. De tittar även på hur de i butikerna ska 

bemöta den yngre lekålder som numera gäller. Det Johansson har sett så här långt i 

fråga om bemötande är att det, som tidigare nämnt, kommer leksaker i form av 

surfplattor, någonting som hon anser tycks om av föräldrar och som säljer. Annika 

Rickardsson påpekar att ”alla” barn gillar att leka utomhus, i sand och vatten och 

lekstugor, och tror att uteleksaker som en omvänd satsning kan fungera. Detta stöds av 

Lena Johansson, som på frågan om hur leksaksaffärer kan göras mer intressanta för barn 

med tanke på uppväxt och hur de beter sig och berättar att de försöker få barn utomhus: 

 

”Vi försöker med utelek nu, vi försöker få ut barn ju, inte sitta inne med datorn. Nu 

kommer vi med vårt och möter det här på detta viset (…) kom ut och lek, det är det vi 

kan möta med just nu” (Lena Johansson, intervju, 2014-04-22) 

 

Ovanstående anknyter till att småföretag borde använda sig av en 

differentieringsstrategi, som O’Gorman (2012) förespråkar, eftersom de allt som oftast 

besitter begränsade resurser och istället behöver nå en konkurrensfördel genom att göra 

någonting annorlunda. I Johanssons och Rickardssons uttalanden går att urskilja tecken 

på differentieringsmöjligheter. Det syns att uteleken potentiellt kan bli deras motvikt till 

den digitala teknologi som de på grund av sina begränsningar inte har möjlighet att 

erbjuda i sina butiker. 
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4.3.2 Försäljningens utveckling i leksaksbranschen 

 

Stefan Berggren gissar att branschens försäljning jämfört med för tio år sedan borde ha 

ökat eftersom det nu finns fler aktörer. Lena Hedö berättar att utvecklingen har varit 

sådan att försäljningen har varit positiv varje år från 2005 till 2012, vilket data från Keil 

Björk (2013) också visar. Därefter tappades ”ett par procent” år 2012, medan 2013 blev 

på samma nivå. Hedö berättar att många tror att leksaksförsäljningen har minskat på 

grund av användningen av digital teknologi men att det inte stämmer; snarare har 

branschens omsättning ökat. ”Siffermässigt” har teknologin enligt Hedö alltså inte haft 

mycket påverkan på branschen, men hon inflikar att det säkert har påverkat på andra 

sätt. Keil Björk (2013) bekräftar att branschens omsättning har ökat stadigt. Lena 

Johansson anser dock att försäljningen ”sakta, sakta” har minskat. Mellan två mässor 

hade försäljningen gått ner ca 4 % för hela branschen. 

 

Stefan Berggren talar om tendensen att fysiska butiker inom fackhandel - inom olika 

branscher - används som ”showrooms” av konsumenter. Dvs. att konsumenter besöker 

butiker, tittar på produkter, och sedan handlar det på nätet. Han nämner dessutom att det 

kan bli så att fysiska butiker slås ut, tills en dag då folk börjar förstå att bara näthandel 

inte fungerar eftersom det finns för få ställen där du faktiskt kan se produkter själv. 

Även Annika Rickardsson menar att detta ofta händer -  att kunder besöker butiken men 

sedan handlar produkten online istället. Weitz (2010) anser att Internethandelns största 

nackdel är att konsumenten inte har möjlighet att använda alla sinnena när en produkt 

bedöms, vilket kan anses vara en stor anledning till ovanstående problem. 

Konsumenters oförmåga att se, känna på och prova produkterna i verkligheten leder 

således dem till att söka upp en fysisk butik för att uppfylla detta behov. Detta är 

relaterbart till Ahlert et al. (2010), som menar just att konsumenter uppfyller sina olika 

behov genom olika kanaler, till exempel på detta vis, och benämner dem channel-

hoppers.  

 

4.3.3 Branschens framtid 

 

Stefan Berggren säger att det är för tidigt att uttala sig om vad som riktigt kommer att 

hända då han påstår att branschen är ”mitt uppe i en explosion”. Jennie Lewén bekräftar 

ovissheten eftersom utvecklingen går så snabbt, men berättar att det förekommer 

spekulationer om att det kommer att finnas 3D-skrivare i varje hem och att 
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konsumenterna då kan skriva ut sina egna leksaker. Carter Keithley framhåller i 

Playthings (2014) liksom Lewén att 3D-utskrifter av leksaker finns i åtanke i branschen.  

 

Lena Hedö nämner att Lekmer, en näthandlare, nyligen har startat en fysisk butik i 

Stockholm med påståendet att de måste möta kunden på olika plattformar. Med andra 

ord är det inte bara butiker som börjar engagera sig i e-handel, utan det sker en 

utveckling på motsatta hållet också. Hedö spekulerar kring huruvida antalet fysiska 

leksaksbutiker kommer att minska i framtiden och säger: 

 

”Om e-handeln tar 25-30 % av marknaden som många tror att den hamnar på finns det 

ju rimlighet att tro att det kommer att finnas 25-30 % färre fysiska butiker (Lena Hedö, 

intervju, 2014-04-24) 

 

Rimligheten i detta påstående underbyggs av Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) vilka 

pekar på ett antal betydelsefulla fördelar som e-handeln har till skillnad från 

offlineaktörer. Lägre driftskostnader och därmed möjlighet till mer attraktiv prissättning 

nämns som exempel. Vi ser att detta, i kombination med den växande acceptansen av e-

handeln, medför att Hedös förutsägelse blir tänkbar. 

 

Lena Johansson spekulerar att det kan bli färre leksaksaffärer samt att det kanske inte 

blir så många olika kedjor. Det försvinner redan mer och mer kedjor, säger hon. Annika 

Rickardsson tror att fler butiker kommer att ingå i kedjor. Hon menar då att det kommer 

att tillverkas mer produkter som går sönder lättare och att konsumenterna då slänger 

mer för att sedan köpa nytt. 

 

Lena Hedö klargör att det såklart kommer att fortsätta finnas handel och det bara är en 

fråga om var och hur.  Jennie Lewén tror att fysiska butiker kommer att finnas kvar, 

men att det i framtiden kanske inte kommer att bli möjligt att ha en renodlad 

leksaksbutik. Det måste till någonting mer, en kombination med en bransch till. Lena 

Johansson tror också att leksaksbutiker kommer att behöva ha mer än en kategori i sin 

butik. Johanssons butik driver redan parallellt en sportbutik i samma lokal. Hon menar 

att det går bäst för de som arbetar så. Lena Hedö spekulerar i linje med detta om att 

butiker kan komma att behöva erbjuda något mervärde för att lyckas gentemot till 

exempel e-handeln. Framför allt nämner hon mycket påläst och kunnig personal och 
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mer aktiviteter. Respondenterna bekräftar i och med detta delvis påståendet av Levy och 

Weitz (2012), vilka hävdar att många detaljhandlare breddar sitt sortiment för att kunna 

erbjuda mer och öka sin konkurrenskraft. Vidare går det att spekulera i om 

leksaksbutiker genom att erbjuda mer än leksaker kan dra nytta av de fördelar som 

Aaker (2010) beskriver; att ett varumärke blir starkare ju bredare koncept de ägnar sig 

åt. De Chernatony et al. (2011) för dessutom fram att en brand extension kan tillåta den 

nya satsningen att dra nytta av det redan etablerade varumärket, någonting som skulle 

kunna bli fallet om etablerade varumärken inom leksaksbranschen valde att utöka sina 

fokus. Vi ser t.ex. att Lek & Hobby kan sägas ha en form av utökat fokus i hobbydelen. 

Men liksom Buday (1989) talar om, vilket Lund (2012) framför, är det viktigt att 

varumärken inte gör sig skyldiga till overextension, vilket innebär att varumärken börjar 

engagera sig i marknader där varumärket inte har någon tydlig association. För 

leksaksbutiker skulle detta innebära att det nya tilläggskonceptet måste ha en naturlig 

koppling till leksaker. Lek och Hobby kan sägas ha det, eftersom hobbyprodukter 

liksom leksaker hör hemma inom rekreation och delar vissa karaktärsdrag.  

 

Annika Rickardsson spekulerar i att många småbutiker kommer att få lägga ner och att 

det blir lite mer näthandel. Samtidigt anser Annika Rickardsson att många tycker att det 

är kul att gå in i och titta i butiker samt att det intresset kan öka då det blir mer unikt 

med en butik som hennes. Som Carland & Carland (2011) uttrycker får butikerna då 

etablera en distinctive competency, dvs. att de ägnar sig åt något speciellt som de är 

experter på. Rickardsson kan anses göra detta i meningen att hon har ett 

leksakssortiment som skiljer sig från en del av konkurrenternas. Stefan Berggren påstår 

att om utvecklingen med näthandeln fortsätter samt att butikerna allt mer används som 

showrooms kommer detta leda till en utslagning av fackhandeln. Han anser därför att 

det viktigaste är att få den generation som växer upp idag att förstå att handel i en fysisk 

butik är viktigt. Ett sätt för honom skulle annars vara att lägga undan dyrare produkter 

för att kunna ta ut en slags pant när kunderna vill komma och titta. Detta skulle då vara 

ett sätt att mota bort användandet av butiker som showrooms till fördel för 

Internethandeln. 

 

Jennie Lewén tror att behovet av klassiska leksaker kommer att finnas kvar. Hon 

förutspår att en konsument inte kommer kunna skriva ut och producera alla de leksaker 

som ett barn går igenom under en tioårsperiod även om det kommer 3D-skrivare i varje 



  
 

53 

hem. Lewén utvecklar och yttrar att det mer är en fråga om i vilken utsträckning 

klassiska leksaker kommer att finnas. Lena Johansson är av åsikten att sortimentet 

kommer att krympa, medan Jennie Lewén inte anser att det är möjligt att så sker. Hon 

menar att starka varumärken som Barbie och Lego inte kommer att försvinna. Lena 

Johansson nämner att det finns vissa klassiska leksaker som alltid funnits med och att 

hon inte kan tänka sig att det bara blir surfplattor. Hon tror dock att det kommer ännu 

mer ”batteri-teknologi” dvs. leksaker som ska gå i vatten, styras och köras. 

 

Stefan Berggren anser att vi inte borde ha en övertro på det digitala och Berggren tror 

att det också kan bli så att konsumenterna kommer att vilja gå tillbaka till att bygga lite 

mer klassiska modeller. Återigen tydliggörs vad Keithley (2014) talar om då han anser 

att retroleksaker är på uppgång. Jennie Lewén tror att det kommer att bli så att barn, 

även äldre barn, värdesätter att vara tillsammans istället för att använda nätet för att 

socialisera. Därmed tror hon att leksakshandlare måste jobba mer på upplevelser mot 

barnen, vilket skulle kunna vara utelek såväl som innelek. Gottlieb (2013) är inne på 

samma spår och bekräftar att upplevelser i leksaksbutiker är ett återkommande tema. 

Lena Hedö tillägger också att för att ha en lyckad butik krävs det mer än bara hyllmeter 

efter hyllmeter med produkter. Hennes uttalande går i linje med Solomon et al. (2013) 

som lyfter fram hur företag idag måste ta till sig shopping som underhållning samt hur 

shoppingmiljöer måste tillåta både shopping och underhållning. Det Hedö påpekar är 

behovet av att göra butikerna mer speciella, någonting som ökade inslag av 

underhållning kan bidra med. Hon understryker därtill att lek har en central roll för hur 

människor utvecklas vidare i livet och att föremålen som barn leker med därmed 

behöver variera. 
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5 Slutsatser 
 

I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera de fynd som varit mest påtagliga 

och som vi funnit mest intressanta. Kapitlet kommer att innehålla samtliga punkter i 

vårt syfte samt vår forskningsfråga där vi kommer att besvara dessa. Till sist kommer vi 

att presentera avslutande reflektioner. 

 

5.1 Besvarande av syfte och forskningsfråga 
 
5.1.1 Syfte 1: Butikernas nuvarande tillstånd gällande sortiment och arbetssätt 

 

Det som tydligast framkommit av vår empiri angående butikernas nuvarande 

sortimentstrategier är att respondenterna uppger att de generellt sett har ett brett 

sortiment. Jennie Lewén påpekade att sortimentet ser annorlunda ut beroende på hur 

genomströmningen av kunder ser ut. Samtliga våra respondenter har butiker som är 

belägna i småstäder, varpå vi kan anta att de har en mindre genomströmning. Detta 

motiverar då deras val av en bred sortimentsstrategi eftersom de, i den relativa 

frånvaron av konkurrens, är ansvariga för att ta hand om den lokala marknadens behov. 

Genom att sortimentet är utformat på detta vis blir det därmed lättare för kunderna att 

hitta specifikt eftersökta produkter. Eftersom vi funnit att leksaksbranschen är utsatt för 

påfrestningar på dagens marknad kan vi konstatera att deras breda sortimentstrategi är 

till deras fördel då det ger dem möjlighet att attrahera fler konsumenter. Eftersom 

butikerna håller ett brett sortiment gör de det också möjligt att ta in flera nyheter 

samtidigt som de kan behålla sådant som alltid säljer. Vi urskiljer att detta tillåter 

butikerna att utan stora svårigheter erbjuda ett mångsidigt sortiment, vilket vi bedömer 

bidra till deras attraktivitet. 

 

När vi frågat våra respondenter om hur deras inköpsrutiner ser ut har samtliga berättat 

om inköpsmässor. Det är således det tydligaste inslaget när det gäller leksaksbutikers 

arbetssätt gällande för inköp. Vi kan konstatera att mässorna är av stor betydelse för 

butikerna då många inköp sker på detta sätt samt att nyheter och trender 

uppmärksammas på dessa evenemang. Det är också något som vi med försiktighet kan 

anta gäller för branschen i stort då dessa mässor enligt våra respondenter är stora. Det 

framkom att aktörerna därefter ägnar sig åt inköp som sker löpande, vilket gör att de 

utöver de två stora mässorna kan hålla sortimentet rullande hela tiden. Detta är givetvis 

av vikt då det är avgörande för butikerna att hela tiden kunna tillhandahålla de produkter 
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som kunderna efterfrågar. Det är också något som minskar risken för slutförsäljningar. 

Stefan Berggren resonerade mest kring denna risk och antydde att risken för 

slutförsäljningar kringgås genom inköp av färre antal artiklar, men med tätare frekvens. 

Fördelen med detta uppges vara att det tillåter butikerna att hålla en bred strategi utan 

att riskera att sälja slut. Det ger också en bättre kontroll över inköpskostnaderna 

eftersom butikerna kan anpassa antalet produkter efter det som säljer mer eller mindre. 

Detta är också något som våra respondenter ansvarar för själva eftersom ingen av dem 

tillhör en toppstyrd kedja. Att ingå i denna typ av kedja kan antas innebära en viss 

trygghet då det finns huvudkontor som styr vad som ska ingå i sortimentet och också 

vilka produkter som ska finnas med i katalogerna. De av våra respondenter som är helt 

fristående måste, i kontrast, hela tiden söka bemöta detta själva och att många av dem 

därför ingår i olika katalogsamarbeten. Enligt Berggren är det dock många av dessa som 

vill styra sig själva. Vi har förstått att detta resulterar i att det förekommer många 

kataloger som styr inköpen och att det föreslås att det skulle vara bättre att om dessa 

istället går samman mot kedjorna. Det skulle medföra att även mindre aktörer får mer 

makt som gör att de blir mer konkurrenskraftiga mot större kedjor samt att deras 

inköpssituation blir bättre i fråga om både antal och priser. Vi ser att fördelarna som 

beskrivs med ett sådant förfarande potentiellt skulle kunna bli stora eftersom 

inköpskostnader är en betydlig utgift inom de flesta branscher, vilket presenterades i 

teorikapitlet. Vidare skulle det det på ett fundamentalt sätt kunna förändra dynamiken i 

branschens konkurrens. 

 

Ett annat branschvillkor som framkom som också starkt inverkar på konkurrensen i 

branschen är att de stora kedjorna använder sig av ensamrätter på vissa produkter och 

egna förpackningar och som gör att övriga butiker inte har möjlighet att köpa in dessa 

produkter. Detta innebär att det blir en viss variation i sortimentet mellan vissa butiker 

samtidigt som de mindre butikerna får mer konkurrens sinsemellan eftersom de är 

begränsade till att köpa in samma artiklar. Det blev också tydligt att existensen av detta 

medför problem för leksaksmarknaden. Vi har fått vaga indikationer på att denna form 

av strategi kan komma att bli vanligare. 

 

Vikten av bra leverantörsrelationer påpekas relativt genomgående och något som 

framkommer tydligt är att samtliga har leverantörer som de har god kontakt och goda 

samarbeten med. Det underlättar det dagliga arbetet och vi kan urskilja hur det hjälper 
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dem både med ekonomiska frågor och med frågor som rör vilka produkter som kan vara 

klokt att köpa in fler av vid olika tillfällen, speciellt när det kommer nya produkter. I 

vissa fall framkommer det att relationen är av mer personlig karaktär än i andra fall, där 

kontakten snarare sker via intranät. Dessa intranät utgör en smidig kontakt med samtliga 

leverantörer som butikerna inom samarbetet gör sina inköp från. Dock innebär detta att 

relationen specifikt med leverantören inte blir lika djup. Det är istället de butiker som 

även köper in utanför intranätet eller, som i Annika Rickardssons fall, köper in enbart 

från mindre aktörer som relationen blir djupare. Vi anser, som respondenterna också 

uttryckt, att det är i dessa sammanhang som de djupare relationerna blir extra viktiga 

eftersom butikerna själva då måste veta att leverantörerna är pålitliga. 

 

När det gäller branschens sätt att nå ut i reklam framkommer det tydligt att TV är det 

mest använda mediet. Detta på grund av dess stora genomslagskraft i jämförelse med 

andra medier. Det är därför inte förvånande att det är just TV som används och inte 

heller att det är de produkter som ligger på TV-reklam som också uppges säljer bäst. Vi 

gör en naturlig koppling där genom det som framkommit om barns TV-tittande och 

försäljningen. Vi har också stött på i vår teori att det finns andra faktorer som uppges 

påverka barnen mer än denna typ av reklam. Det är värt att observera att det är de stora 

leverantörerna samt BR-kedjan, inte enskilda butiker, som använder sig av sådan 

utbredd TV-reklam. Vi valde att ändå behandla detta eftersom det inverkar på branschen 

på ett mycket tydligt sätt. 

 

Lokalpress uppges av våra respondenter vara det medium som butiker själva använder 

för att nå ut. Dock anges också svårigheter med detta, eftersom inte så många idag läser 

tidningar. Detta faktum har fått många att tänka om gällande sin reklam och, som 

Annika Rickardsson nämner, är hemsidor och sociala medier istället något som blir mer 

aktuellt. Vi ser en rimlighet i detta och kan urskilja de fördelar detta skulle kunna 

innebära för butikerna i och med de yngre generationernas tydliga användande av dessa 

medier. Ett annat sätt att nå ut och som flera av respondenterna berättar om är kataloger 

och då framför allt julkatalogen. Detta är till synes något som bryter av mot teknologin 

och som det i respondenternas svar kan urskiljas vara något som barnen tycker är roligt 

att bläddra i. Det påpekades att julkatalogen bär stor tradition med sig och därmed 

fortfarande är en reklamform som är effektiv. 
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I fråga om butikernas strategiska planering och ledning har vi funnit att kundfokus är av 

stor betydelse, att anpassa sig efter det kunderna efterfrågar samt att kunna ge god 

service. Detta är något som vi sett är ett värdefullt sätt för leksaksbutikerna att 

konkurrera, framför allt för fristående butiker.  

 

Det har också framkommit att webbsidor potentiellt kan komma att bli viktigare för 

leksaksbranschens butiker. Arbets- och tidsåtgången som associeras med sådana 

satsningar betonas, men också möjligheten att kombinera e-handel med de fysiska 

butikerna. Angående detta lyfts det exempelvis fram som förslag att ha sortimentet 

tillgängligt för köp online, medan uthämtning av produkten sker i den fysiska butiken. 

Vi spekulerar i att satsningar av denna typ potentiellt skulle kunna utvecklas till att bli 

ett populärt framtida motdrag från fackhandeln gentemot e-handeln. Särskilt med tanke 

på att det i vår undersökning framkom att leksakshandeln i framtiden bedöms vara i 

behov av att prova nya riktningar. 

 

Vidare framkommer det att leksaksbutiker ofta präglas av ägarnas personliga 

karaktärsdrag. Vi ser detta som intressant då det medför att många butiker, framför allt 

de som fortfarande inte tillhör en toppstyrd organisation, blir mer unika då de kan rikta 

in sig på mer specifika nischer. Som tydliggjorts tidigare kan detta vara saker som 

annorlunda sortiment eller bra kvalitet. Det är också tydligt att det är av vikt för små 

företag att ägna mycket tid åt det dagliga arbetet. Vad gäller leksaksbutikernas 

strategiska planering uppfattar vi att denna inte kan bedömas särskilt utförlig. Tecknen 

pekar på att detta beror på att ledarna för företagen inte har den tid som krävs för mer 

långtgående strategier, på grund av att det dagliga arbetet får en så framträdande roll. 

För de butiker som ingår i kedjor kan vi urskilja att det potentiellt föreligger stora 

fördelar eftersom huvudkontoren antyds ligga före enskilda butiker i 

framtidsplaneringen. 

 

5.1.2 Syfte 2: Förändringar som skett gällande sortiment som en konsekvens av 

barns förändrade teknologianvändning 

 

Det har tydligt framkommit att lekåldern har minskat, där flera intervjupersoner angav 

att de tappar barnen som kunder vid ca 8 års ålder. Den tidigare skiljelinjen har bedömts 

vara mellan 10-13 år, beroende på vem som talat. Detta är något som vi således 

betraktar som en reell förändring, i synnerhet eftersom god samstämmighet finns i 
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denna bedömning. En tänkbar förklaring föreslås av en respondent, som menar att barn 

efter gränsåldern vill ha mer avancerad underhållning och därmed överger leksaker som 

koncept.  

 

Huruvida åldersförändringen i sin tur har lett till nämnvärda sortimentsanpassningar 

rådde något olika meningar om. Det antyds att sortimentsförändringarna har varit 

relativt små, där minskningar dock har skett på specifika kategorier som slutat sälja. 

Överlag går det att se olika former av anpassningar och vissa minskningar snarare än 

stora, övergripande omläggningar. I linje med detta har det införts leksaker som 

replikerar olika former av digital teknologi (mobiltelefoner och surfplattor t.ex.) som ett 

växande inslag, snarare än ett skifte av fokus till detta område. Ingen av respondenterna 

talade däremot om de ”riktiga” barnanpassade surfplattorna, vilket leder oss till att tro 

att detta ännu inte existerar nämnvärt – om alls – på den svenska leksaksmarknaden. Att 

en kommande introduktion av detta kan komma att ske relativt snart är därmed en 

potentiell förutsägelse. Vi ville dessutom få svar på om leksaker som har funnits under 

lång tid har fått fler teknologiska inslag där förekomsten av en sådan utveckling visar 

sig kunna sammanfattas som låg. Detta bidrar än mer till bilden av leksakshandlares 

sortiment som förändrad, men endast måttligt. 

 

Vad gäller antalet artiklar som butikernas sortiment erbjuder råder det ingen stor 

samstämmighet gällande. Det föreslås t.ex. både att fler artiklar finns nu än det gjorde 

tidigare, men även att det i stort är likadant. Däremot går det överlag att urskilja att 

förändringen gällande artikelmängd i sortimenten verkar ha påverkats i begränsad 

utsträckning. 

 

5.1.3 Syfte 3: Leksaksbranschens framtid som en följd av den fortsatta 

teknologiutvecklingen 

 

Flera av våra respondenter uttryckte antingen på ett direkt vis, eller antydde, att 

leksaksbranschen befinner sig i ett intressant läge där det är ganska ovisst vad som 

komma skall. Stefan Berggren uttryckte det, återigen, som att branschen befinner sig 

”mitt uppe i en explosion” där framtida händelser just nu är svåra att förutse. Det 

framkom att flera leksakskedjor har försvunnit, någonting som föreslås kan komma att 

fortsätta. En annan förutsägelse är att fler leksaksbutiker kommer att välja att ingå i de 
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kedjor som återstår, vilket sannolikt relaterar till de svårigheter som fristående butiker 

möter, som också har belysts. 

 

Det föreslås att många butiker kommer att få lägga ner på grund av e-handeln. Vi 

bedömer detta som sannolikt eftersom e-handeln tar en allt större marknadsandel inom 

branschen och detta innebär att mindre utrymme återstår för fackhandeln. En respondent 

föreslår att Internethandeln kan fortsätta slå ut fackhandeln om den fortsätter växa, samt 

även om konsumenter i för hög grad använder fysiska butiker för att endast utvärdera 

produkter innan de istället handlar online. Argumentet är att dagens generation behöver 

lära sig betydelsen av handel i butiker. Vi framhåller här att ett lämpligt sätt att intala 

konsumenterna detta värde är att sträva förbättra butikerna, vilket behandlas längre ner. 

 

Relativt genomgående går det att urskilja att intervjupersonerna ser på framtiden i vagt 

pessimistiska termer, där behov av förbättringar och anpassningar är ett vanligt tema. 

Det föreslås till exempel att vissa leksaksbutiker kan behöva utöka sin verksamhet i 

framtiden, där kombinationen med någon ytterligare kategori framhävs som ett 

alternativ. Lena Johansson har i sin butik även sportartiklar, där halva lokalytan är 

leksaker och halva sportartiklar. Eftersom hon själv faktiskt nyttjar detta arbetssätt 

ligger det nära till hands att betrakta hennes verksamhet som rätt i tiden.  

 

Ett annat förslag som framkommer är att leksakshandlare kommer ha ett behov av att 

förbättra hur de arbetar i sina butiker för att erbjuda någonting som står emot e-handeln. 

Att använda sig av aktiviteter i butikerna läggs fram som en metod, där det kan bli 

viktigt att göra butiker speciella och underhållande. Källor vi presenterade i teorikapitlet 

talade likaså om det framtida behovet av aktiviteter och upplevelser, där konceptet att 

”skapa magi” är tydligt relaterbart till leksaksbranschen men framförallt dess 

kundgrupp. Andra sätt att särställa de fysiska butikerna kan vara att erbjuda god service 

och ha väldigt kunnig personal. Att erbjuda ett unikt sortiment föreslås också som ett 

sätt att konkurrera framöver, där det förutspås att intresset för sådana butiker kan 

komma att öka. Denna möjlighet är värd att beakta, inte minst eftersom det i vår 

undersökning framkommer att det gällande leksaker finns en kärlek till det som är 

gammaldags eller annorlunda. Ett annat drag som föreslås för att bemöta 

digitaliseringens framväxt är att ha ett tydligt fokus på uteleksaker som ett slags 

motvikt. 
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Vad gäller de typer av leksaker som kommer att finnas i branschens butiker framöver så 

tyder mycket på att en kombination mellan batteri- och teknologidrivna leksaker och 

klassiska leksaker kommer att fortsätta utgöra den blandning vi ser. Flera personer som 

intervjuades visade en förhållandevis stark tro på att de leksaker som är mer 

gammaldags fortfarande har en stark plats i sortimenten. Lewén pekade t.ex. på att det 

traditionella har ett starkt övertag ännu. Huruvida kompositionen mellan gammaldags 

eller moderna leksaker blir lik den vi ser idag är svårt att sia om, men det verkar stå 

klart att klassiska leksaker kommer fortsätta stå i en säker position med tidens gång. 

Särskilt eftersom framväxten av nostalgiska ståndpunkter gällande retroleksaker har 

påpekats av respondenter men likaså av en ledande branschmänniska, vilket vi 

presenterade i teorikapitlet. Det framkom att de som är aktiva i branschen är medvetna 

om betydelse av lek och leksaker för barns utveckling och uppväxt, där vi urskiljer en 

medvetenhet om det traditionellas korrelation med mental- och motorikutveckling hos 

småbarn. Någonting som alla teknologiska leksaker inte kan bidra med. 

 

Vi avsåg också att undersöka om leksaksbranschens aktörer hade några planer på att 

omfamna den digitala teknologin genom att försöka integrera sådana produkter i deras 

framtida sortimentsutformningar. Vi hade respondenter som dock redan hade haft en 

slags ”avdigitalisering” i meningen att de slutade ha TV-spel och detta redan för år 

sedan. För dessa butiker är det särskilt svårt att se att detta beslut skulle reverseras, 

särskilt eftersom de nyare teknologierna är ännu svårare att koppla till leksaksbutiker. 

Dessa butiker, men även de som inte någon gång har haft TV-spel, talade om de 

ekonomiska bekymren i ett sådant införande och bedömde dessa som alltför digra. 

Således konkluderar vi att en integrering av teknologiprodukter i leksaksbutiker för att 

bemöta barnens intressen är en ganska avlägsen möjlighet. 

 

5.1.4 Forskningsfråga: Hur påverkas leksaksbranschen av barns tidiga 

användande av olika former av digital teknologi? 

 

I undersökningen har det framkommit att vissa förändringar har skett i leksaksbranschen 

på grund av barns preferenser har skiftat mer mot digital teknologi. Primärt undersökte 

vi leksaksbutikers sortiment och arbetssätt. Just arbetssätt använde vi som en 

samlingsterm för inköp, leverantörsrelationer, reklam samt ledning och planering. 

Sammanfattande kan sägas att påverkan överlag kan bedömas som lägre än vad vi 

förutsatte innan undersökningens början. 
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Den tydligaste påverkan har varit att barn idag inte är kunder lika länge som de var 

förut, innan den digitala teknologin fick det starka fotfäste den numera har. Detta visade 

sig ha att göra med att barn har andra intressen och därför allt tidigare hamnar i en 

situation där leksaksbutiker inte erbjuder intressant underhållning.  

 

Sortimenten i branschen har påverkats men i relativt liten utsträckning jämfört med vad 

många tror. Detta framgick i större detalj i föregående del. Den mest nämnvärda 

inverkan har varit att leksakshandlare i den mån de kan försöker anpassa sina sortiment 

för att reflektera det större teknologiska intresse som urskiljs hos deras målgrupp. Som 

förut nämnt innebär detta dock inte att sortimentet på något heltäckande sätt förändras 

utan att det snarare anpassas. Vad detta i princip innebär är att vissa produkter 

tillkommer medan vissa produkter eller kategorier försvinner. De produkter som oftast 

förefaller tillkomma på detta vis är replicas av t.ex. mobiltelefoner eller surfplattor, 

vilket som ovan antytt, syftar rikta in sig på att ackommodera barns teknikintresse. 

 

Gällande arbetssätt har det skett vissa förändringar, men det går att urskilja att dessa inte 

nämnvärt skett på grund av användandet av digital teknologi. Snarare verkar det i flera 

fall röra sig om förändringar som kommer till stånd av ett antal olika anledningar i 

kombination. Det framhölls relativt konsistent att våra respondenter arbetar på liknande 

sätt nu som förut vad gäller dessa aspekter. Detta anser vi förstärker bilden av 

leksaksbranschen som ännu relativt oförändrad. 

 

Barns minskade intresse blev kanske den mest påtagliga påverkningsfaktorn. Det visade 

sig emellertid att det minskade intresset inte nödvändigtvis har medfört några negativa 

finansiella resultat för branschen. Det antyds däremot att enskilda butiker i vissa fall kan 

ha fått svårare som en följd av denna utveckling, men där branschen överlag har hållt 

sig stark. Detta visas av att branschens omsättning har ökat under sju av de senaste åtta 

åren. Förklaringen är att färre kunder handlar i leksaksbutiker, men de som handlar gör 

det för större belopp än var fallet förut. Här ser vi att den digitala teknologin ändå har 

fått en inverkan på leksaksbranschen, även om det inte syns nämnvärt i siffrorna. Det är 

sannolikt inte en slump att leksaksbranschens kundkrets har minskat sedan ett antal år 

tillbaka. Då vi funderar kring övriga potentiella skäl urskiljer vi  teknologi som den 

mest troliga anledningen. Det framhölls av Lena Hedö, som är en ledande 

branschperson, att det i princip är ett missförstånd att leksaksbranschen har blivit 
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mycket negativt påverkad av den digitala teknologin. Däremot klargjordes under 

studiens gång att det minskade intresset trots frånvaron av negativ influens på 

försäljning ändå har lett leksakshandlare till att fundera på hur intresset kan förstärkas. 

Vi tolkar det överlag som att planerna för hur detta ska ske inte är färdigutformade, men 

att det finns en stark medvetenhet om en kommande förändringsperiod. 

 

5.2 Avslutande reflektioner 
 

Genom denna undersökning har vi redogjort för hur barns användande av digital 

teknologi påverkar leksaksbranschen i olika aspekter som rör sortiment och arbetssätt. 

Vi har sammankopplat hur dessa olika aspekter fungerar i nuläget, vilka förändringar 

som skett samt vilka förändringar som potentiellt sett kan ske i framtiden. Genom att 

analysera detta har vi uppfyllt vårt syfte och skapat en källa till kunskap för hur 

leksaksbranschen har påverkats samt för hur eventuellt kommer att påverkas framöver. 

Att det inte skett så stora förändringar var någonting som förvånande, eftersom vi vid 

arbetets början hade en föraning om att användandet av digital teknologi skulle ha 

förändrat flera aspekter av branschen till det sämre. Vi fann dock att branschens 

finansiella läge är relativt oförändrat på grund av detta och att det snarare är faktorer 

som e-handeln som påverkar butikernas försäljning. Det som framkommit som den mest 

påtagliga förändringen är den att lekåldern sjunkit, vilket medför att leksaksbutikerna 

inte längre har kvar barnen som kunder lika länge som förr. Det har också medfört vissa 

förändringar av sortimentet där vissa produktkategorier minskats, medan mobiltelefoner 

och datorer för barn har tillkommit. Gällande arbetssätt fann vi att inga stora 

förändringar skett på grund av barnens förändrade intressen. Genom att redogöra för 

dessa aspekter och förändringar har vi besvarat vår forskningsfråga om hur branschen 

påverkats.  

 

För att bemöta barnens nya preferenser angående underhållning har vi kunnat urskilja 

att butikerna måste arbeta mer för att skapa spännande butiksmiljöer samt utveckla mer 

aktiviteter. Det har också blivit tydligt att branschen inte nödvändigtvis måste föra in 

mer teknologi i sina produkter, utan snarare kan bemöta utvecklingen genom att, till 

exempel, utveckla uteleken och rollekarna. En annan intressant aspekt som blivit tydlig 

i undersökningen är förekomsten av kedjor. Vi har funnit att fler butiker potentiellt sett 

kommer att ingå i kedjor, samtidigt som antalet kedjor blir färre. Detta ser vi kommer 

påverka konkurrensen inom branschen och möjligen även utbudet av mer unika 
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produkter, även om det klargjorts att det unika och det klassikska är på uppgång. Då 

detta dock ligger utanför vårt syfte är detta snarare aspekter som skulle kunna utgöra 

intressanta underlag för vidare forskning. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Inledande  

 

o Hur mycket styrs ni centralt? (vad skiljer er från en centralstyrd 

leksaksbutik?) 

o Vad anser du att det finns för branschgränser? (T.ex. inkluderas 

stormarknader?)  

o Vad har branschen för konkurrens från e-handel? 

Sortiment  

 

o Hur har leksakshandlares sortiment förändrats under de senaste 5-10 åren, 

med bakgrund i teknologiska framsteg? Vad har detta inneburit för er  

verksamhet? 

o Hur är er sortimentsstrategi och konkurrenternas? Brett, djupt eller båda? 

o Har leksakerna som utbjuds blivit mer tekniska? 

o Hur ser ni på att införa t.ex. spelkonsoler, TV-spel, surfplattor och 

liknande som en del av ert sortiment om denna utveckling fortsätter? 

Arbetssätt 

 

o Hur ser era inköpsprocesser ut? (er roll relativt till centrala ledningen). Har 

de förändrats? 

o Hur har era leverantörsrelationer förändrats i takt med den teknologiska 

utvecklingen? 

o Marknadsför branschen sig annorlunda efter förändringen? 

o Beskriv ditt sätt att leda företaget/dig som chef. 

Utveckling/förändring 

 

o Vilka förändringar har ni sett i fråga om vilka åldrar av barn som köper? 

o Hur tydligt kan ni märka att barns köp påverkas av t.ex. trender? 

o Vad har företag i branschen konkret gjort för att bemöta den teknologiska 

utvecklingen? 

o Har branschens försäljning minskat eller ökat med tiden? Hur syns detta? 

Framtiden 

 

o Vart ser ni att branschen är på väg i framtiden? 

 


