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Abstrakt 
Titel:  Kriget som aldrig upphör - En studie om priskonkurrensens 

påverkan på relationer inom hemelektronikbranschen 

Författare:  Lisa Blad, Lisa Pettersson och Anna Sjöberg  

Handledare:  Carina Lejonkamp 

Examinator:  Kaisa Lund 

Kurs:  Företagsekonomi III – Detaljhandel & Service Management 

- Examensarbete 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida den priskonkurrens som råder 

mellan detaljister påverkar relationen till producenter. Uppsatsen syftar även till att 

täcka det kunskapsgap som finns inom området och bidra till en ökad förståelse kring 

den rådande priskonkurrensen. Denna uppsats ämnar tillämpas på den svenska 

marknaden för hemelektronik.  

Metod 

Vi har tillämpat en kvalitativ metod då vår studie ämnar få en förståelse för ett specifikt 

fenomen. Empirisk data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med 

relevanta respondenter som har en koppling till hemelektronikbranschen. 

Slutsats 

Utifrån vår studie har vi kommit fram till slutsatsen att priskonkurrensen påverkar 

relationen mellan detaljist och producent inom hemelektronikbranschen. När aktörer 

tvingas förhandla fram bättre villkor för att överleva påverkas relationerna genom att 

negativa spänningar uppstår. Vidare skapas påfrestningar i relationen när detaljister och 

producenter går in på varandras försäljningsområden. För att skapa konkurrensfördelar 

närmar sig aktörerna varandra i värdekedjan vilket också påverkar relationerna. Till 

följd av priskonkurrensen har även personliga besök mellan detaljist och producent 

minskat vilket bidragit till att båda parter känner sig bortprioriterade. Vi drar även 

slutsatsen att maktskiftningar har en påverkan på relationen då producenter idag kan 

känna att de befinner sig i underläge. 

Nyckelbegrepp: Konkurrens, priskonkurrens, relationer 



 

 

 
  



 

 

Abstract  
Title:  The never-ending war - A study on the effects of price 

competition on relations within the consumer electronics 

industry 

Authors:  Lisa Blad, Lisa Pettersson and Anna Sjöberg  

Tutor:   Carina Lejonkamp  

Examiner:  Kaisa Lund 

Course:  Business Administration III - Retail and Service 

Management, Degree Project (Bachelor) 

Purpose 

The purpose of this thesis is to investigate whether the price competition between 

retailers affect the relationship with the producers. The thesis also aims to cover the 

knowledge gaps that exist in the area and contribute to an increased understanding of 

the prevailing price competition. This thesis intends to apply to the Swedish market for 

consumer electronics. 

Method 

We conducted a qualitative approach since our study intends to gain an understanding 

of a particular phenomenon. Empirical data were collected through semi-structured 

interviews with relevant respondents that have a connection to the consumer electronics 

industry. 

Conclusion 

Our conclusion is that price competition affects the relations between retailer and 

producer in the consumer electronics industry. The relation is influenced by tensions as 

a consequence of forcing operators to negotiate better conditions for survival. Further, it 

creates strains in the relation when retailers and manufacturers can enter each other's 

sales areas. The relation is also affected in such a way that actors come closer together 

in the value chain in order to create competitive advantages. As a result of price 

competition personal visits between retailer and producer decreased, which contributed 

that both parties feel less prioritized. We also conclude that the power shifts have an 

impact on the relations because the producers feel that they have less power today. 

Key concepts: Competition, price competition, relations  
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1.  Inledning 

Det inledande kapitlet syftar till att ge en bakgrundsbeskrivning till uppsatsens syfte. 

Kapitlet ämnar ge läsaren en uppfattning kring varför problemet är ett aktuellt ämne. 

Vi för en diskussion kring priskonkurrensens konsekvenser som sedan mynnar ut i 

uppsatsens syfte. Avslutningsvis ges även en beskrivning kring hemelektronikbranschen 

som studien ämnar tillämpas på. 

1.1 Bakgrund 
Samhället har utvecklats i en allt snabbare takt vilket har resulterat i att vi har fått det 

bättre ställt i Västvärlden. I takt med denna utveckling har även våra konsumtionsvanor 

förändrats då marknaden expanderat och fler aktörer etablerats. I decennier har Europas 

tillväxt varit relativt stabil vilket har förändrat människors levnadsstandard. I det 

samhälle vi idag lever i konsumeras allt mer varor och tjänster (Europeiska miljöbyrån, 

2012). Sedan början av 90-talet fram till år 2010 ökade konsumtionsvolymen för 

svenska hushåll med 35 procent (Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 2011). I 

Teknikbarometern (2014) som är framtagen av HUI Research och Prisjakt skrivs det att 

svenska hushålls köpkraft har stärkts som en bieffekt av låg ränta och svag inflation 

vilket givit handeln goda förutsättningar. I tidskriften redogörs det även för att 

konsumenter har blivit allt mer benägna att handla kapitalintensiva varor vilket gynnar 

detaljister inom detta område.  

Theron, Terblanche och Boshoff (2013) betonar att i takt med att marknaden har blivit 

mer global har konkurrensen ökat. Vidare har digitalisering gjort att företag idag 

konkurrerar på en global marknad och detta är en av de grundläggande orsakerna till 

varför detaljhandeln karaktäriseras av lönsamhetsproblem (Svensk Handel, 2016a). 

Enligt Jonas Arnberg (Arbetet, 2015) präglas marknaden av hård konkurrens vilket gör 

det svårt för detaljhandeln att höja priserna och därmed för med sig låga marginaler för 

handeln. SCB:s prismätningar visar på att priserna inom detaljhandeln inte har höjts 

sedan år 2002 trots att en del kostnader ökat (Arbetet, 2015). Vidare är detaljhandeln en 

bransch som präglas av tuff konkurrens och stor prispress (Statistiska Centralbyrån, 

2015). Enligt Svensk Handel (2016b) har handeln ständigt varit en lågmarginalbransch 

och sedan några år tillbaka har det varit svårt för detaljhandeln att hantera den tuffa 

konkurrensen.  
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Enligt Anna-Carin Söderblom Agius, Operativ chef på Skandia, befinner sig marknaden 

i en situation av förändring (Civilekonomen, 2015). Vidare menar Söderblom Agius att 

prispress, digitalisering och nya aktörer bidragit till förändrade förutsättningar på 

marknaden. Laudon (2013) förklarar att företag behöver ta fram nya strategier för att 

möta marknadens förändrade struktur. Anna Fredriksson, forskare vid Linköpings 

universitet betonar att det går att se en ihållande trend i att företag flyttar sin produktion 

utomlands för att minimera sina kostnader (Statskoll, 2015). En konsekvens av denna 

globalisering är enligt Olov Isaksson, lektor vid Stockholm Business School, att 

beroendet av andra företag i försörjningskedjan ökar (Supply Chain Effect, 2015). Även 

Ford, Gadde, Håkansson och Snehota (2011) betonar beroendet av andra aktörer. 

Författarna menar att en relation inte kan påverkas av endast en part eftersom det råder 

en osäkerhet kring hur andra parter så som distributörer, leverantörer och kunder 

kommer agera.  

Gummesson (2008) betonar vikten av relationer. Författaren menar att det måste finnas 

ett samspel mellan två aktörer och att de båda parterna bör se varandra som medspelare 

snarare än motparter. Även Emerson (1962) framhäver detta och betonar ömsesidighet 

som en grundpelare inom relationer. Henrik Andersson (2009) analyschef för 

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, framhäver att företag väljer att ha ett nära 

samarbete med sina leverantörer för att möta den hårda konkurrensen. Andersson 

(2009) menar att detta sker med syftet att gemensamt öka sin konkurrenskraft. 

1.2 Problemdiskussion 
Trenden inom detaljhandeln visar på att konkurrensen hårdnar, fler aktörer etablerar sig 

på marknaden och marginalerna minskar (Svensk Handels Hållbarhetsundersökning, 

2015). För att möta den rådande konkurrensen lockar många detaljister till sig 

konsumenter genom realisation och olika erbjudanden (Svensk Handel, 2015). Enligt 

Svensk Handel (2015) är detta en strategi för att upprätthålla försäljningen men på lång 

sikt kan ständig realisation leda till lönsamhetsproblem för detaljisterna. Utöver risken 

för minskad lönsamhet provocerar konkurrenter varandra till ohållbara rabatter (Svensk 

Handel, 2015). 

Branschexperten Jonas Arnberg (Dagens Industri, 2015) förklarar att konsumenter idag 

är prismedvetna och tar låga priser för givet. Enligt Teknikbarometern (2014) är priset 

en avgörande faktor och konsumenter använder plånboken som sin högra hand vid 
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köpbeslut. Även Karmarkar, Shiv och Knutson (2015) påvisar i sin studie att priset är 

nyckelfaktor för köpbeslut samt att pris har en påverkan vid utvärderingen av en 

produkt. Författarna hävdar att detta gjort att köpare bidrar till att öka konkurrensen 

genom att kräva låga priser, förhandla om kvalitet och spela ut olika aktörer mot 

varandra vilket Porter (1983) menar sker på bekostnad av lönsamheten i branschen. 

Griffith och Rust (1997) beskriver att priskonkurrens är när aktörer minskar vinsten 

utan att det resulterar i långsiktiga fördelar. Vidare menar Heil och Helsen (2001) att 

priskonkurrens präglas av att företag ständigt vill erbjuda lägre pris än sina 

konkurrenter. Rao, Bergen och Davis (2000) menar att de primära syftet med 

priskonkurrens är att sänka priserna för att vinna marknadsandelar och på så vis uppnå 

högre vinst. Enligt Ljung, Nilsson och Olsson (2007) kan det vara en utmaning för 

företag att sätta konkurrenskraftiga och rimliga priser på sina produkter. Vidare menar 

Ljung, Nilsson och Olsson (2007) att de kostnader som uppstår för företag utgör lägsta 

prisnivå för en produkt medan det är marknaden som avgör det högsta priset ett företag 

kan begära för produkten.  

Vi kan se att priskrigsfenomenet yttrar sig tydligt inom hemelektronikbranschen. De två 

största aktörerna på hemelektronikmarknaden; Elgiganten och Media Markt kämpar 

ständigt för att uppnå positiva resultat. Media Markt har inte gått med vinst sedan de 

etablerades på den svenska marknaden år 2006 och flera butiker har tvingats stängas ner 

på grund av lönsamhetsproblem (Rundkvist, 2015). Många av de små aktörerna som 

förr existerade inom branschen har tvingats ge vika för de stora aktörernas priskrig och 

har antingen gått i konkurs eller utvecklat nya affärskoncept (Dagens Industri, 2012).  

Klas Elm betonar att det finns en problematik kring den konkurrens som råder mellan 

olika detaljister inom branschen (Edman, 2012). Heil och Helsen (2001) hävdar att det 

är detaljister som verkar på en konkurrensutsatt marknad som drabbas hårdast av denna 

priskonkurrens. Appelqvist (Sveriges Radio, 2011) belyser att denna konkurrensutsatta 

situation inte är hållbar för detaljisterna i längden. Appelqvist menar istället att det är 

konsumenterna som gynnas av hemelektronikbranschens priskrig. Även Heil och 

Helsen (2001) betonar att konsumenterna är de riktiga vinnarna i denna konkurrens då 

de stora aktörerna erbjuder kontinuerliga kampanjer, rabatterade priser och prisgarantier 

vilket sätter kunden i en förmånlig situation.  
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Axelsson och Agndal (2012) hävdar att vissa leverantörer har mer makt att påverka 

relationen än andra. Däremot menar Fernie och Sparks (2014) att makten idag snarare 

har flyttas från leverantör till detaljist. Emerson (1962) betonar att det måste finnas en 

ömsesidighet inom relationen och att båda parter, i något avseende, bör ha kontroll. 

Bjornland, Persson och Virum (2003) framhäver att det sker en förändring gällande de 

krav som ställs på leverantörer. Vidare poängterar författarna att vissa 

leverantörsrelationer är mer komplexa än andra och att leverantörer därför bör 

behandlas olika. Detta argument styrks även av Van Weele (2012) som belyser vikten 

av olika leverantörsstrategier. 

Christer Atterström, VD för ValueOn, framhäver även han vikten av relationer 

(Företagsverksamhet, 2015). För att nå ökade värden och en högre innovationstakt 

betonar Atterström att företag bör jobba med sina leverantörer snarare än mot dem. 

Vidare menar Atterström att en faktor som kan vara avgörande för båda parters framtida 

framgångar är gemensamma värden. Detta har även stöd i Choudhary, Shankar, Dey, 

Chaudhary och Thakur (2014) studie då de betonar vikten av ett nära samarbete mellan 

detaljist och leverantör främjar framtida förhandlningar. Enligt Ulrika Ajax, 

inköpsstrateg på Lantmäteriet, är goda relationer en viktig förutsättning vid samspel 

med leverantörer (Inköpsrådet, 2016). Ajax menar att välfungerande relationer skapar 

bättre fokus och underlättar vid eventuella problem. Hon poängterar även att det 

primära fokuset bör ligga på utveckling av företags etablerade leverantörsrelationer.  

I en studie av Yang, Shi, Zhang och Zhu (2014) undersöks priskonkurrensen för två 

detaljister som tillhandahåller likvärdiga produkter från samma leverantörer. Författarna 

studerar två konkurrerande återförsäljare och deras vinst- och intäktsmål. Författarna 

bevisar genom denna studie att vinst- och intänktsmål påverkas av yttre orsaker och att 

båda målen är av stor vikt. Även Sotgiu och Gielens (2015) har utformat en studie kring 

priskonkurrens. Studien ämnar undersöka konsekvenserna av producenternas 

medverkan efter ett priskrig inom dagligvaruhandel när detaljisterna beslutar att öka 

priserna igen. Studien visade att detaljisterna har makten och att producenterna oftast är 

i detaljisternas händer vid medverkan i priskriget. Iyer, Xiao, Sharma och Nicholson 

(2015) framhäver i sin artikel att det finns nyare studier som behandlar olika aspekter 

kring prissättning. Dock hävdar författarna att det trots detta finns sparsamt med 

forskning kring prissättning inom ‘business to business’.  
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Ett flertal studier behandlar priskonkurrens och prissättning. Vi ser dock en avsaknad 

kring studier som behandlar priskonkurrensens påverkan på relationen mellan detaljister 

och producenter då tidigare forskning tagit en annan riktning. Vi kan även se att 

priskonkurrensen inom hemelektronikbranschen är ett fenomen som tidigare studier inte 

behandlat. 

1.3 Problemformulering 
Baserat på ovanstående problemdiskussion kan vi uttyda att konkurrensen inom 

hemelektronikbranschen påverkar detaljisterna eftersom aktörer tvingas i konkurs eller 

till att byta affärskoncept. Det är ett välkänt fenomen att det råder en hård 

priskonkurrens mellan detaljister inom hemelektronikbranschen. Enligt vår kännedom 

finns det ingen tidigare forskning som specifikt behandlar priskonkurrensens påverkan 

på relationen mellan detaljister och producenter. Vi har utifrån detta valt att formulera 

nedanstående syfte. 

1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida den priskonkurrens som råder 

mellan detaljister påverkar relationen till producenter. Uppsatsen syftar även till att 

täcka det kunskapsgap som finns inom området och bidra till en ökad förståelse kring 

den rådande priskonkurrensen. Denna uppsats ämnar tillämpas på den svenska 

marknaden för hemelektronik.  

1.5 Hemelektronikbranschen 
Under de senaste årtiondena har hemelektronikbranschen genomgått en stor förändring. 

Förr dominerades branschen av många, små lokala detaljister inom TV och radio 

(Elektronikbranschen, 2010). Vidare präglades branschen av personlig service. Idag 

utgörs branschen istället av ett fåtal stora elektronikkedjor som tävlar om att kunna 

erbjuda lägst pris. Klas Elm, VD för branschorganisationen Elektronikbranschen, menar 

att hemelektronikbranschen sedan länge präglats av en hård konkurrens (Edman, 2012). 

Sedan Media Markt år 2006 slog sig in på den svenska marknaden har priskriget tagits 

till en ytterligare en nivå (Rågsjö Thorell, 2012). Vidare påpekar Elm att under de 

senaste fem åren har två stora kedjor, OnOff och Expert, tvingats gå i konkurs på grund 

av den extrema marknadssituation som råder inom branschen. Lena Larsson, VD på 

HUI Research, berättar i rapporten Teknikbarometern (2014) att den extrema 

marknadssituationen är en följd av den finanskris som förekom i Sverige under år 2008. 
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Marknadssituationen präglades då av stenhård konkurrens, svag efterfrågan och låga 

marginaler. 

Branschen kännetecknas av ett ’slit och släng koncept’ där produkterna tenderar att ha 

en begränsad livslängd (UR skola, 2014). Därmed ökar konsumtionen inom branschen 

eftersom konsumenter ständigt uppdaterar sina elektronikprylar med den senaste 

versionen. Hemelektronikbranschen präglas även av många aktörer som erbjuder ett 

likvärdigt sortiment och priset blir en viktig aspekt vid val av produkt. Olika 

jämförelseverktyg som vuxit fram de senaste åren har gjort det möjligt att enkelt 

jämföra vilken aktör som har det lägsta priset. Priset är avgörande och vid köpbeslut 

fungerar plånboken som konsumenternas högra hand (Teknikbarometern, 2014). 

1.6 Definition av begrepp 
I denna uppsats definierar vi detaljist som en aktör som utövar detaljhandel med 

produkter som vänder sig direkt till slutkonsumenten. Med producent avser vi de 

aktörer som tillhandahåller sina produkter till detaljister. 
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2. Metod 

Följande kapitel ämnar presentera studiens tillvägagångssätt för läsaren. Kapitlet 

syftar även till att framhäva metodbegreppet ur ett vetenskapligt perspektiv samt 

argumentera för val av metod. 

2.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden har sitt ursprung i de humanistiska vetenskaperna och har sitt 

fokus på holistisk information - “uppfattningen att helheten är mer än summan av 

delarna” (Stukát, 2011, s. 36). Detta stöds av Holme och Solvang (1997) som betonar 

att forskare försöker sätta sig in i objektens perspektiv för att få en förståelse. Vidare 

menar Bryman och Bell (2013) att en kvalitativ metod gör det möjligt att uppfatta 

information utifrån respondenternas ögon med syfte att komma nära och se bakom ytan. 

McKuscer och Gunaydin (2015) framhäver att kvaliativ metod syftar till att skapa en 

uppfattning kring den sociala verkligheten snarare än att mäta något. Baserat på detta 

menar författarna att kvalitativ metod kan upplevas oprecis. Vidare menar Pope, Van 

Royen och Baker (2002) att kvalitativ metod är av förklarande karaktär och ger 

detaljerade beskrivningar av fenomenet.  

Enligt Stukát (2011) grundar sig den kvalitativa metoden i att tolka och förstå studiens 

resultat snarare än att förklara, förutsäga och generalisera. Vidare menar författaren att 

man genom en kvalitativ studie vill försöka förstå varje specifikt fall vilket med fördel 

kan ske genom intervjuer. Holme och Solvang (1997) kännetecknar kvalitativ metod 

som en närhet till forskningsobjektet. Principen går ut på att möta 

undersökningsobjektet ansikte mot ansikte. 

Sammanfattningsvis syftar den kvalitativa forskningsmetoden till att tolka och förstå 

studiens resultat snarare än att förklara, förutsäga och generalisera (Stukát, 2011). Enligt 

McKuscer och Gunaydin (2015) avser kvalitativ metod att förstå upplevelser samt 

besvara frågor som vad, hur och varför. Detta är främsta argumentet till varför vi valt att 

tillämpa en kvalitativ metod i detta arbete. Uppsatsens syfte är att förstå ett fenomen 

vilket med fördel kan ske genom intervjuer utifrån en kvalitativ metod. 
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2.2 Vetenskapliga krav och kriterier 
För att få en uppfattning av kvalitén i en kvantitativ studie betonar Holme och Solvang 

(1997) att validitet och reabilitet är två viktiga begrepp. Vidare menar författarna att 

validitet belyser huruvida det studerats rätt företeelse, om studien är giltlig medan 

reabilitet snarare handlar om den trovärdighet en studie besitter. Gällande kvalitativa 

studier och dess kvalité belyser Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln (1994) 

två andra kriterier; trovärdighet och äkthet. Författarna framhäver att begreppet 

trovärdighet består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering eller bekräftelse. Tillförlitlighet innebär att studien utförts i enlighet med 

de regler som finns. Det handlar även om att resultatet ska rapporteras till de som ingår i 

den studerade sociala verkligheten för att forskaren ska få bekräftat om dessa människor 

anser att den sociala verkligheten studerats på ett korrekt sätt (Lincoln & Guba, 1985; 

Guba & Lincoln, 1994). Guba och Lincoln (1994) poängterar att överförbarhet handlar 

om huruvida korrekt och tydligt detaljerna i en miljö har redogjorts. Utifrån detta kan 

det sedan ske en bedömning för att se huruvida resultatet är överförbart till en annan 

miljö. Genom att säkerställa att det finns en åtkomlig och komplett redogörelse för de 

olika faserna i forskningsprocessen uppnår forskarna enligt Guba och Lincoln (1994) 

pålitlighet. För att kunna utföra en sådan bedömning bör forskarna sätta på sig ett par 

kritiska glasögon. Författarna menar även att kollegor kan ombes att agera som 

granskare. Guba och Lincoln (1994) framhäver att det sista delkriteriet, konfirmering 

eller bekräftelse innebär en säkerställelse om att forskaren har agerat i god tro. 

Personliga värderingar och personliga teoretiska inriktningar ska inte ha påverkat 

studiens process eller resultat. 

Som tidigare nämnt framhäver Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln (1994) 

även kvalitetskriteriet äkthet. Även detta begrepp innehåller ett antal delkriterier: rättvis 

bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk 

autenticitet. Rättvis bild handlar om huruvida undersökningen ger en korrekt bild av de 

olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp som undersökts (Guba & Lincoln, 

1994). Ontologisk autenticitet framhäver de människor som deltagit i en undersökning 

och huruvida studien hjälper dessa till en förnämligare förståelse av den sociala miljö 

och situation de lever i. Vidare betonar Guba och Lincoln (1994) att pedagogisk 

autencitet syftar till att deltagarna ska få en tydligare bild av hur övriga deltagare 

uppfattar miljön. Katalytisk autenticitet innebär i vilken utsträckning studien möjliggjort 
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att deltagarna kan reformera sin situation (Guba & Lincoln, 1994). Författarna förklarar 

att taktisk autenticitet står för huruvida undersökningen bidragit till att deltagarna fått 

bättre förutsättningar att tillämpa de åtgärder som krävs. 

2.3 Vetenskaplig ansats 
Hyde (2000) framhäver att det finns två olika ansatser som kan bringa nya kunskaper. 

Enligt författaren är dessa induktivt och deduktivt resonemang. Hyde (2000) betonar att 

induktivt resonemang är när forskaren samlar information från exempelvis 

observationer och drar sedan utifrån detta en generell slutsats. Vidare menar Patel och 

Davidsson (2011) att induktiv ansats är när forskaren utför undersökningen utan att först 

studera redan existerande forskning. Olsson och Sörensen (2011) poängterar att 

induktion genomförs genom en överskådning av ett område med hjälp av informanter.  

Hyde (2000) betonar att deduktivt resonemang snarare syftar till att testa en etablerad 

teori och se huruvida den stämmer in på ett specifikt fall. Det ligger i linje med Patel 

och Davidsson (2011) som förklarar att forskaren ställer hypoteser baserat på redan 

existerande teori för att sedan empiriskt undersöka antagandena. Vidare menar Olsson 

och Sörensen (2011) att ett deduktivt angreppssätt ökar kunskapen med hjälp av tidigare 

teoretiska referensramar. Eriksson, Råholm och Thorkildsen (2013) belyser abduktion 

som en tredje ansats och betonar att detta är länken mellan induktion och deduktion. 

Författarna förtydligar att abduktion oftast är en lång process där forskare behandlar 

både teori och empiri för att få en förklaring att växa fram. Olsson och Sörensen (2011) 

betonar att abduktion har sin grund mellan det teoretiska perspektivet och resultatet av 

informanternas uttalande om det aktuella läget. 

Vid uppsatsens startskede hade studien ett deduktivt angreppssätt. I enlighet med Hyde 

(2000) motiverar vi den deduktiva ansatsen baserat på att vi började studien med att 

studera tidigare forskning kring området för uppsatsens syfte.  Dock anser vi att studien 

fick ett induktivt inslag i samband med vår empiriska insamling eftersom våra intervjuer 

bidrog med respondenternas syn på verkligheten istället för att anpassa vår empiriska 

insamling till tidigare forskning. Detta arbetssätt har gjort det möjligt för oss att samla 

in ny kunskap som vi inte hade kännedom kring tidigare vilket ligger till grund för ett 

induktivt angreppssätt. Studiens induktiva inslag har stöd av Patel och Davidson (2011) 

som understryker att induktiv ansats präglas av att forskaren samlar in empiri utan att ha 

tidigare kunskap kring området. 
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2.4 Datainsamling 
2.4.1 Primär- och sekundärdata 
Enligt Alvehus (2013) benämns den data som skapats specifikt för den kommande 

studien för primärdata. Stukát (2011) betonar att primärkällor är sådant material som är 

framtaget av forskarna som utfört studien. Vidare menar författaren att primärkällor kan 

utgöras av läroböcker och akademiska artiklar. Stukát (2011) betonar dock att källan 

måste bestå av ursprungsmaterial från författaren bakom litteraturen. Detta har även 

stöd av Merriam och Tisdell (2015) som framhäver att det är forskarna själva som 

samlar in primärdata genom exempelvis observationer, fältstudier och intervjuer. 

Alvehus (2013) hävdar att sekundärdata är sådan data som samlats in och skapats av 

andra men som med fördel kan användas i den framtida undersökningen. Även Olsson 

och Sörensen (2011) menar att sekundärdata grundar sig på information som har 

samlats in av andra forskare. Likaså Stukát framhåller att sekundärkällor är en tolkning 

av en annan persons studie eller text. Alvehus (2013) belyser att den väsentliga 

skillnaden mellan dessa två former är vem som samlat in materialet och i vilket syfte. 

Vi har i vår studie samlat in både primär- och sekundärdata. Den primära data består av 

de intervjuer vi utformat under studiens gång medan den sekundära data är sådan som 

samlats in genom vetenskapliga artiklar och litteratur. 

2.4.2 Strukturerade intervjuer 
En strukturerad intervju, även kallad standardiserad intervju, innebär enligt Bryman 

och Bell (2013) att intervjuaren har förberett frågor inför intervjun med syfte att 

intervjumaterialet ska vara det samma för alla respondenter och på så vis bli jämförbart. 

Lantz (2007) förklarar att strukturerade intervjuer är den mest organiserade 

intervjumetoden och karaktäriseras av förbestämda frågor i specifik ordningsföljd. Även 

Bryman och Bell (2013) betonar att intervjuaren ska ställa frågorna i enlighet med 

ordningen från intervjuguiden. Yin (2011) framhäver att strukturerade intervjuer 

kännetecknas av ett detaljerat manus där intervjuaren har ett enhetligt beteende. I denna 

struktur besvaras slutna frågor vilket begränsar respondenternas svar (Yin, 2011). 

Vidare belyser Bryman och Bell (2013) att frågorna är av sluten karaktär och 

strukturerade intervjuer är vanlig förekommande vid surveyundersökningar. Kvale och 

Brinkmann (2014) framhäver att en fördel med strukturerade intervjuer är att alla 

respondenter ges samma förutsättningar. Dock belyser författaren att en nackdel kan 
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vara att respondenten upplever intervjusituationen strikt och obekväm eftersom 

kontakten med intervjuaren är begränsad.   

Vi har valt att inte använda strukturerade intervjuer som intervjumetod eftersom det 

begränsar respondenternas svar (Yin, 2011). Även om intervjuerna följde en framtagen 

intervjuguide gav vi respondenterna utrymme för fria tolkningar och tankar. Detta ligger 

till grund till varför vi anser att strukturerade intervjuer inte lämpar sig för vår studie.  

2.4.3 Semistrukturerade intervjuer 
Enligt Bryman och Bell (2013) karaktäriseras semistrukturerade intervjuer av att ämnen 

och teman som ska behandlas i intervjun är förhållandevis förbestämt. Vidare menar 

författarna att ett kännetecknande för en semistrukturerad intervju är att intervjun inleds 

med öppna och breda frågor för att sedan bli allt mer detaljerade. Vid semistrukturerade 

intervjuer använder forskaren vanligen sig av en intervjuguide över de ämnen som skall 

behandlas (Bryman & Bell, 2013). Författarna betonar dock att respondenten är fri att 

besvara frågorna på sitt personliga sätt. Detta resonemang har även stöd av Patel och 

Davidson (2011) som menar att forskaren gör en lista på vad som ska behandlas men att 

stora utrymmen ges till respondenten att svara personligt. Kvale och Brinkmann (2014) 

benämner semistrukturerade intervjuer som en metod där vissa ämnen och frågor tas 

upp men lämnar samtidigt mycket plats åt följdfrågor. 

Intervjufrågorna är baserade på de teoriområden vi har studerat. Detta för att kunna 

besvara vårt syfte. Dessa teoriområden innefattar konkurrens, priskonkurrens och 

relationer. För att kunna genomföra denna undersökning på bästa sätt har vi därför 

utgått från semistrukturerade intervjuer. Som tidigare nämnt hävdar Bryman och Bell 

(2013) att denna intervjuform bidrar till att respondenterna kan prata relativt fritt kring 

frågorna och besvara dem på sitt eget personliga sätt. Vidare ger även en 

semistrukturerad intervju möjligheten för oss intervjuare att med hjälp av en guide 

innehållande relevanta ämnen och frågor styra intervjun för att uppnå dess fulla syfte 

(Patel & Davidsson, 2011). Detta är anledningen till vi valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer då vi har strukturerat frågorna efter våra teoriområden men 

ändå gett respondenterna möjlighet till breda svar. 

2.4.4 Ostrukturerade intervjuer 
Enligt Bryman och Bell (2013) förbereder forskaren endast få anteckningar inför 

intervjun. Författarna menar att det är inte är ovanligt att intervjuaren endast ställer en 
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fråga och därefter ges respondenten stor frihet att själv associera kring svaret. Easterby, 

Thoprpe och Lowe (2015) framhäver att i en ostrukturerad intervju tillåts respondenten 

att prata obehindrat utan att bli avbruten av intervjuaren. Intervjuaren gör endast 

invändningar på det material som är av intresse (Bryman & Bell, 2013). Vidare menar 

författarna att en ostrukturerad intervju har en nära parallell till ett vanligt samtal. 

Easterby, Thoprpe och Lowe (2015) rekommenderar dock inte helt ostrukturerade 

intervjuer eftersom de menar att det kan finnas svårigheter i att sammanställa intervjuer 

av ostrukturerad karaktär.  

Som vi tidigare nämnde baseras våra intervjuer på tre huvudområden och vi hade för 

avsikt att samla in empiri för respektive område. Därför anser vi att ostrukturerade 

intervjuer är svårtillämpade eftersom ostrukturerade intervjuer syftar till att vanligen 

ställa endast en fråga (Bryman och Bell, 2013). Vidare menar Easterby, Thoprpe och 

Lowe (2015) att det finns svårigheter att sammanställa ostrukturerade intervjuer vilket 

vi anser kan ha inverkan på studiens trovärdighet. Dessa argument ligger till grund för 

varför vi valt att ta avstånd från ostrukturerade intervjuer.  

2.4.5 Telefonintervju  
Det finns ett flertal olika former på intervjuer. Bryman och Bell (2013) framhäver att en 

av dessa är intervju per telefon. Enligt Stukát (2011) lämpar sig telefonintervju vid 

strukturerade intervjufrågor. Bryman och Bell (2013) betonar att det finns en rad 

fördelar med att anordna intervjuer per telefon snarare än personliga intervjuer. Bryman 

och Bell (2013) hävdar att telefonintervjuer vanligtvis är billigare än personliga och att 

de tar mindre tid att utföra. Författarna betonar även att det är en fördel om flera 

intervjuare är delaktiga vid telefonintervjun. Intervjuarna kan ge varandra stöttning och 

rädda situationen om ett felaktigt tillvägagångssätt skulle ske. Enligt Kylén (2004) kalls 

denna metod för panelintervju. Bryman och Bell (2013) framhäver även några 

nackdelar med intervju per telefon. En av dessa är att intervjuarna inte ser 

respondentens kroppsspråk och huruvida denne reagerar på en viss fråga. Det är även 

viktigt att vara medveten om att det kan inträffa tekniska svårigheter bland annat vid 

inspelning av respondentens svar (Bryman och Bell, 2013). Frey (2004) betonar att 

telefonintervjuer inte bör vara längre än 20-25 minuter. 
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I vår studie har vi utfört fem telefonintervjuer. Anledningen till att vi utförde flest 

telefonintervjuer är för att avståndet till respondenterna ansågs för stort och vi valde då 

på grund av tid och kostnadsbesparningar att hålla intervjuerna per telefon. 

2.4.6 Personlig intervju 
Stukát (2011) hävdar att personliga intervjuer (fältintervjuer) innebär att intervjuarna 

besöker intervjuobjektet på dess hemmaplan, exempelvis på arbetsplatsen. Vidare 

menar Bryman och Bell (2013) att en personlig intervju karaktäriseras av att 

intervjuaren träffar respondenten och ställer frågor för att sedan anteckna eller spela in 

dess svar. En nackdel med personliga intervjuer är att de kan vara både dyra och 

tidskrävande pågrund av det långa avstånd som kan finnas mellan de två parterna 

(Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) betonar att intervjurespondenten kan 

bli påverkad av intervjuaren baserat på ålder, kön eller etnisk bakgrund. Författarna 

menar att respondenten kan anpassa sitt svar utefter vad de tror intervjuaren värderar. 

Vi strävade efter att utföra så många personliga intervjuer som möjligt då vi anser att ett 

personligt möte minskar risken för missuppfattningar. Dessutom var vi av uppfattningen 

att en personlig intervju möjliggör för mer uttömmande och djupgående svar än ett icke 

personligt möte.  Samtidigt ges det möjlighet att avläsa respondentens kroppsspråk och 

dess reaktion på frågorna (Bryman & Bell, 2013). Vi hade möjlighet att utföra fyra 

personliga intervjuer. 

2.5 Urval 
Enligt Alvehus (2013) är det gemensamt för alla typer av undersökningar att det krävs 

någon form av urval. Yin (2011) framhäver att urval innefattar vilka objekt som ska 

ingå i studien och i vilket antal. Vid kvalitativa intervjuer består urvalet utav de 

respondenter som forskaren har för avsikt att intervjua (Alvehus, 2013). Vid 

genomförande av intervjustudier är det intressant att få tag på personer som uttalar sig 

kring de frågor forskaren ämnar undersöka. Vidare menar Alvehus (2013) att forskaren 

strävar efter att finna personer med specifika erfarenheter och kunskaper. Baserat på 

detta menar författaren att urvalet är av strategisk karaktär eftersom det tas fram utifrån 

specifika forskningsfrågor. Dock betonar Alvehus (2013) att en risk med att forskaren 

tenderar att bli allt för strategisk är att man utesluter relevanta intervjurespondenter. 

Merriam (1994) beskriver att det finns flera olika sorters urval. Ett av dessa är urval 

som baseras på personlig kännedom. Författaren förklarar att forskaren väljer ut urvalet 
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baserat på rekommendationer från experter inom ett visst område. Enligt Merriam 

(1994) finns det ytterligare en urvalsmetod som benämns idealtypiskt urval. Vidare 

menar författaren att det innebär att forskaren definierar en individ som anses lämplig i 

en viss population och söker sedan upp en verklig person som motsvarar den ideala 

beskrivningen.  

I enlighet med Alvehus (2013) har vi haft för avsikt att intervjua respondenter med 

specifika kunskaper. För vår studie fann vi det relevant att urvalet ska ha kännedom 

inom området för hemelektronikbranschen. Baserat på Merriams (1994) teori angående 

urval som grundar sig på personlig kännedom har vi identifierat experter som är 

kunniga inom hemelektronikbranschen. Eftersom vi ämnar undersöka relationen mellan 

detaljist och producent fann vi det relevant att ha ett urval som består av både detaljister 

och producenter. Vidare fann vi det intressant att få branschpersoners perspektiv på 

området då de är insatta och kunniga i ämnet samt att de är opartiska. Vårt urval bestod 

av tre detaljister, tre producenter och tre branschexperter.  

2.5.1 Intervjurespondenter 
Nedan följer en kortfattad presentation av intervjurespondenterna indelat i de tre 

grupperna detaljister, producenter och branschexperter: 

Roger Bertilsson, varuhuschef på NetOnNet Kalmar sedan fyra år tillbaka. Tidigare 

arbetade Bertilsson som varuhuschef på Siba under 13 års tid. Personlig intervju den 18 

april 2016. 

Magnus Gränefält, varuhuschef på Media Markt Kalmar sedan tre år tillbaka. 

Gränefält har en bakgrund som butikschef sedan 19 år tillbaka. Personlig intervju den 

22 april 2016. 

Git Randahl, butikschef på Elkedjan i Mönsterås sedan 18 år tillbaka. Personlig 

intervju den 12 maj 2016. 

Peter Sjöswärd, Sale och Marketing Marketing Manager på Spectrum Brands. 

Spectrum Brands tillhandahåller ett flertal kända varumärken inom hemelektronik. 

Sjöswärd har en bakgrund som leverantör inom hemelektronik sedan 18 år tillbaka. 

Telefonintervju den 28 april 2016. 
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Glorija Tolic, distriktschef på Grundig sedan fyra månader. Tolic har varit verksam 

inom elektronikbranschen sedan sex år. Grundig är en leverantör som säljs hos många 

kända elektronikkedjor. Telefonintervju den 25 april 2016. 

Christian Welander, distriktschef på Miele sedan sex år tillbaka. Miele är känd en 

leverantör av hushållselektronik som säljs hos samtliga stora elektronikvaruhus. 

Telefonintervju den 26 april 2016. 

Jonas Arnberg, chefekonom på Svensk Handel. Svensk Handel är en 

näringslivsorganisation som driver frågor inom parti- och detaljhandel. Organisationen 

syftar till att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft samt bidra till nytta. 

Telefonintervju den 20 april 2016. 

Klas Elm, VD för Elektronikbranschen. Elektronikbranschen är en branschorganisation 

för leverantörer och handlare inom konsumentelektronik, foto och service. Enligt 

Elektronikbranschen är deras huvudsakliga uppgift bland annat att informera om vad 

som händer och sker i branschen samt att bevaka den politiska världen kring frågor som 

rör branschen. Telefonintervju den 22 april 2016. 

Ivar Handeland, Retailchef på Electra Retail samt marknadschef för Electra Gruppen. 

Handeland har varit verksam inom hemelektronikbranschen i elva år. Electra Gruppen 

är en leverantör av hemelektronikvaror. Electra Gruppen är en koncern som är 

börsnoterad och består av segmenten Electra Retail och Electra Logistik/IT. Personlig 

intervju den 26 april 2016. 

2.6 Intervjuprocessen 
Inför våra intervjuer skapade vi tre olika intervjuguider anpassade till 

respondentgrupperna detaljister, producenter och branschexperter (se bilagor). Våra 

intervjuguider syftade till att betona intervjuns huvudteman samt finnas till som stöd för 

både oss och respondenten. I de fall som respondenterna ville ha information innan 

själva intervjun mailade vi en intervjuguide till dem. 

Samtliga författare deltog vid alla intervjuer. Vid telefonintervjuerna användes 

högtalarfunktionen på en av våra mobiltelefoner så att alla intervjuare kunde ta del av 

samtalet. En av oss hade som uppgift att föra samtalet och ställa frågor medan de andra 

två tog anteckningar samt gav stöd vid oklarheter i frågeformuleringarna. Vi valde även 

att spela in intervjuerna för att kunna gå tillbaka och komplettera visa oklarheter vid 
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transkriberingen. Vi frågade samtliga respondenter om lov innan inspelning påbörjades. 

Den genomsnittliga tiden för våra intervjuer var 20 minuter. De personliga intervjuerna 

utgick från ett besök på respondentens arbetsplats. Även under de personliga 

intervjuerna antecknade vi och spelade in samtalet. Efter varje intervju transkriberade vi 

materialet för att ha möjlighet att gå tillbaka vid författandet av vårt empiriska material. 

2.7 Metodkritik 
En kritik vi riktar mot den kvalitativa forskningsmetoden är att den enligt Alvehus 

(2013) kan framstå som subjektiv då den grundar sig i tolkningar. Vidare menar 

författaren att kvalitativ metod är en relativ subjektiv grund att framställa vetenskap på 

vilket även styrks av Holme och Solvang (1997). Vi anser att subjektivitet kan vara till 

nackdel för vår studie då vi som författare kan styra tolkningarna vilket kan resultera i 

att respondenternas svar inte kommer till rättvisa. Anledning till varför vi inte valde att 

utforma en kvantitativ forskningsmetod är pågrund av att den inte lämpar sig vid en 

studie som grundar sig i intervjuer för att ha möjlighet tolka och förstå ett fenomen. 

Vidare tog vi avstånd från denna forskningsmetod då vi inte har som målsättning att 

generalisera studiens resultat. 
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel framhävs olika teorier från tidigare forskning som behandlar 

konkurrens, priskonkurrens och relationer. Detta kapitel ämnar presentera relevant 

forskning utifrån vårt syfte. Den framtagna teorietiska referensramen kommer vidare 

ligga till grund för uppsatsens analys. 

3.1 Teoriernas sammankoppling 
Denna studies teoretiska områden är till en viss grad sammankopplade. I detta kapitel 

presenteras teorier gällande tre huvudområden; konkurrens, priskonkurrens och 

relationer. 

Företag som agerar på konkurrensutsatta marknader måste vidta vissa åtgärder. Dessa 

åtgärder kan exempelvis innebära en sänkning eller höjning av kvalitet och priser 

(Eklund, 2007). Noshad och Awasthi (2015) framhäver att långsiktiga relationer medför 

möjligheter till bättre kvalitet och lägre kostnader. Besanko, Dranove, Shanley och 

Schaefer (2013) betonar priskonkurrensen och dess baksidor och menar att det inte är 

sällsynt att vinstmarginaler bryts ner. Tseng (2014) poängterar att företagsklimatet 

präglas av en allt hårdare konkurrens och leverantörsrelationer har därför blivit en viktig 

strategisk tillgång för ett företags kapacitet att överleva. Även Chalotra och Andotra 

(2015) belyser att ett långsiktigt samarbete i en relation är av stor vikt då parterna 

tillsammans kan bli konkurrenskraftiga. 

3.2 Konkurrens 
Enligt Svenska akademins ordlista (2015) definieras konkurrens som tävlan. Denna 

tävlan gäller kunder, råvaror, arbetskraft samt avsättning och andra förnödenheter 

(SOU, 1995). Vidare hävdar Pervin (2008) att konkurrens definieras som en knapphet i 

nödvändiga resurser. Syftet med konkurrens är att företag tvingas till 

kostnadseffektivitet när det finns en tävlan om en produkt eller tjänst på marknaden 

(Eklund, 2007). Eklund (2007) menar vidare att företag på konkurrensutsatta marknader 

måste vidta vissa åtgärder. Det kan exempelvis innebära en sänkning eller höjning av 

kvalitet och priser samt dra in på arbetskraft. Författaren betonar att företag utnyttjar 

sina resurser för att nå ytterligare marknadsandelar. Vidare menar Lifeng (2016) att i 

konkurrensutsatta branscher måste företag vara innovationsrika med produkter och 
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tekniker för att överleva marknaden. På sikt är det endast de mest effektiva företagen 

som överlever detta konkurrenskrig (SOU, 1995). I konkurrenslagens förarbeten 

beskrivs det att genom pressade priser och bredare utbud blir konkurrensen till en fördel 

för konsumenterna (SOU, 1995). Kanovská och Tomásková (2014) poängterar vikten 

av konkurrensanalyser. Författarna menar att det inte endast är av vikt att granska 

konkurrenternas nulägessituation utan även att se till framtiden. För att ha chans till 

konkurrenskraft på lång sikt måste företag förutse konkurrenternas eventuella beteenden 

(Kanovská & Tomásková, 2014).  

3.2.1 Påverkan av nya aktörer 
Enligt Porter (1994) finns det fem primära konkurrenskrafter som visar konkurrensläget 

i en bransch och vinsten bestäms av den samlade styrkan av konkurrenskrafterna. En av 

Porters (1994) konkurrenskrafter är hot från nyetablerare. Porter (1994) hävdar att nya 

aktörer har stor möjlighet att slå sig in i branschen. Samtidigt menar han dock att det 

finns en svårighet för små företag att etablera sig på marknader som domineras av stora 

företag med stora marknadsandelar. 

Enligt Jang (2014) visar studier på att i de flesta fall när företag är först på marknaden 

får de en betydande marknadsandel. Dessa aktörer kan förändra maktstrukturen och 

göra det svårt för nya inträden genom att sänka priset och minska värdet för en ny aktör. 

Författaren påpekar även att senare aktörer kan lyckas ta marknadsandelar genom 

välplanerade marknadsföringsstrategier och positionering på marknaden. Jang (2014) 

betonar att nya företag kan hitta luckor i marknaden där de kan utnyttja innovativa sätt 

att marknadsföra sina produkter. Talay, Calantone, och Voorhees (2014) framhäver att 

ett företag bör vara innovationsrika för att överleva en tuff marknad. 

3.2.2 Digitalisering 
Laudon (2013) lyfter fram att många företags affärsmodeller blivit förlegade som en 

konsekvens av e-handelns framfart. För att möta en konkurrensutsatt marknad menar 

Laudon (2013) vidare att företag behöver ta fram nya strategier för att möta marknadens 

förändrade struktur. Detta styrks även av Lanlan och Li (2015) som menar att företag 

kan vinna ekonomiska fördelar genom att använda sig av olika kanaler eftersom det kan 

resultera i ökad försäljning. Även Bhattacharya och Mishra (2015) poängterar att många 

företag har börjat använda e-handel för att öka försäljningen. Enligt Verhoef, Kannan 

och Inman (2015) har detaljhandeln förändrats dramatiskt det senaste decenniet och 
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tillkomsten av onlinekanaler och sociala medier har förändrat detaljhandeln. Verhoef, 

Kannan och Inmans (2015) studie visar på att detaljhandeln går från multi- till 

omnikanaler och framhäver att omnikanaler har kommit att prägla detaljhandeln de 

senaste åren. Enligt Rigby (2011) är omnikanal en definition för när olika 

försäljningskanaler integrerar med varandra. Författaren framhäver att alla kanaler ska 

flyta samman och upplevas som en enda kanal. Verhoef, Kannan och Inman (2015) 

betonar även att användandet av omnikanaler är en viktig aspekt för handelns framtida 

utveckling. 

Som en konsekvens av digitaliseringens framväxt betonar Piotrowicz och Cuthbertson 

(2015) att kundens köpbeteende har ändrats och förklarar att kunderna tenderar att röra 

sig mellan både fysiska butiker och onlinekanaler. Detta styrks även av Fulgoni (2014) 

som hävdar att kunder tenderar att använda sig av olika kanaler vid köp samt att de gör 

noggranna sökningar innan köpbeslut. Enligt Kim och Ha (2014) 

är informationsbaserade webbsidor som prisjämförelsesidor något som har ökat i 

popularitet de senaste åren. Författarna menar vidare att dessa webbsidor utvecklades 

för att ge konsumenter på Internet en snabb inblick i en produktkategori och hjälpa 

kunden att identifiera produkten. Bodur, Klein och Arora (2015) framhäver att 

jämförelsesidor gör att konsumenterna blir allt mer beroende för att få kunskap om vad 

marknaden har att erbjuda. Författarna poängterar att det påverkar både återförsäljarnas 

betyg och prisutvärdering hos konsumenten.  

3.2.3 Produktutveckling 
Enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2013) har den globala marknadsekonomin 

medfört allt större krav på produkternas olika egenskaper. Författarna hävdar att detta 

innefattar bland annat produktens pris och prestanda, kvalitet, säkerhet, identitet och 

kundanpassning. Vidare menar författarna att produktutvecklingen drivs av den 

konkurrens som råder genom att produktlivscykler blir allt kortare. 

Hertz och Parikka (2012) framhäver begreppet planerat åldrande. De menar att dagens 

teknikprodukter är tillverkade med ett så kallat bäst före datum. Författarna menar att 

man redan år 1932 började tala om denna metod med syftet att få konsumenter att 

handla mer men det skulle dröja innan den sattes i bruk. Även Oliveira (2013) hävdar 

att planerat åldrande är en strategi för att få konsumenter att handla mer. Dock 
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poängterar Hertz och Parikka (2012) att planerat åldrande är en väl använd metod idag 

för att få kunder att handla mer och på så sätt öka företagens försäljning.  

Allt fler företag har börjat utveckla egna varumärken vilket är ett fenomen som Van 

Weele (2012) belyser. Författaren menar att detaljisternas egna märken stärker både 

kvalitetsimage och företagets identitet. Vidare uppmärksammas författaren att det finns 

företag som tillverkar produkter som sedan detaljister kan sätta sitt eget varumärke på. 

Detaljisten ansvarar sedan för både försäljning och marknadsföring av märket vilket 

leder till att de får större del av marginalen (Van Weele, 2012). 

3.3 Priskonkurrens 
Besanko, Dranove, Shanley och Schaefer (2013) betonar att priskonkurrens tenderar att 

framträda på marknader som kännetecknas av odifferentierade produkter. Författarna 

framhäver priskonkurrensens baksidor och menar att det inte är sällsynt att 

vinstmarginaler bryts ner. Vidare hävdar författarna att det till viss del är på grund av att 

det kan finnas en svårighet i att reducera kostnader, för att kunna bevara höga 

marginaler, samtidigt som företag bör matcha de rådande prissänkningarna. Enligt 

Lehmann och Winer (1997) sker prissättning inom monopolmarknader på ett annat sätt 

än inom konkurrensutsatta marknader med flera aktörer. Författarna menar vidare att 

företag inom monopolmarknader har makten att kunna styra sin egen prissättning och 

själva utforma priset medan konkurrensutsatta företag måste ta konkurrenternas 

prisutformning i beaktande.  

En paradigm som regelbundet används vid tal om konkurrens är The Prisoner’s 

Dilemma game (Griffith & Rust, 1997). Detta är en situation där en aktör kan vinna 

konkurrensfördelar genom att sätta låga priser. Dock fås dessa fördelar endast om andra 

konkurrerande aktörer inte väljer att följa efter genom att även de sänka priserna. 

Griffith och Rust (1997) betonar att en prissänkningsstrategi kan leda till en kortsiktig 

fördel men att denna prissänkning kan utlösa att även övriga konkurrenter väljer att 

sänka sina priser. Vidare menar författarna att företag bör utveckla en strategi för att 

kunna begränsa den risk som kan bli en konsekvens av Prisoner’s Dilemma, det vill 

säga risken för överkonkurrens. Även Syam, Hess och Yang (2016) understryker att 

prissänkningar vanligtvis betraktas som tillfälliga konkurrensmedel för att stärka 

företagets position på marknaden. Författarna betonar att den huvudsakliga delen av 
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aktiviteter för att använda priset som ett konkurrensmedel på marknaden är så kallade 

rabattåtgärder. 

3.3.1 Priskrig 
Enligt Griffith och Rust (1997) beskrivs fenomenet priskrig som kraftig form av 

priskonkurrens. Som ovan nämnt ser författarna detta endast som en kortsiktig fördel 

som dessvärre leder till minskade vinster. Syam, Hess och Yang (2016) instämmer då 

de betonar att en del aktörers vinstmarginal påverkas negativt utav kampanjer och 

realisationer. Rao, Bergen och Davis (2000) menar vidare att priskrig handlar om en 

ständig tävlan om lägsta pris mellan aktörer. Författarna hävdar att om en aktör väljer 

att sänka priser så kommer nästa aktör även göra detta inom kort. 

Rao, Bergen och Davis (2000) betonar att företag tenderar att befinna sig i en bättre 

position innan ett priskrig brutit ut än efter. Författarna menar därför att priskrig inte är 

lönsamma och tenderar att påverka företagens vinst negativt. Utöver större förluster för 

företag belyser Heil och Helsen (2001) även att priskrig kan bringa konsekvenser såsom 

minskade marginaler och minskad innovationsförmåga. Risken med ständiga 

prissänkningar och låga priser är att konsumenterna vänjer sig. Enligt författarna har 

dessa konsumenter svårt att acceptera en framtida prishöjning vilket leder till en ond 

cirkel som i sin tur kan resultera i förlorade marknadsandelar och konkurs. 

3.3.2 Prissättning 
Grewal, Roggeveen, Compeaub och Levya (2012) framhäver vikten av att ta hänsyn till 

effekterna av den ekonomiska nedgången. Författarna menar att dagens konsumenter 

har blivit allt mer prismedvetna och tenderar att handla produkter i de butiker där de får 

bäst erbjudande. Konsumenters fokusering på låga priser stöds av Danziger, Hadar och 

Morwitz (2014) som genomförde ett experiment där de undersökte vad som påverkar 

konsumenternas val av återförsäljare när kunden är ovetande om priset i förväg. 

Resultatet visade att konsumenterna valde de detaljister som erbjöd dagliga rabatterade 

priser eller de detaljister som erbjöd små rabatter över en återförsäljare som sällan 

erbjuder stora rabatter. Grewal, Roggeveen, Compeaub och Levya (2012) betonar att 

detaljister använder sig av olika prissättningstaktiker för att finna vägar att konkurrera. 

Detta för att kunna tillhandahålla de erbjudanden som bringar mest värde till kunderna.  

Lundén (2008) belyser att prissättning är en av företagets främsta uppgifter. Författaren 

menar vidare att för att sätta ett optimalt pris på en produkt är det en del faktorer som en 
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aktör måste ha i beaktande. Dessa är sina egna kostnader, konkurrenternas priser och 

inte minst vad kunderna värderar produkten till (Lundén, 2008). Även Ljung, Nilsson 

och Olsson (2007) framhäver olika aspekter vid prissättning. Enligt författarna är dessa 

produkters ålder, marknadsform, produktionsteknologi och produktdifferentiering. 

Produktens ålder påverkar prissättningen eftersom en ny produkt tenderar att en högre 

prisnivå. Tvärtom gäller om en produkt är gammal på marknaden då kunder förväntar 

sig en lägre prisnivå (Ljung, Nilsson & Olsson, 2007). 

Enligt Ljung, Nilsson och Olsson (2007) påverkar marknadsformen prissättning 

beroende på hur många säljare som existerar, det vill säga om det är monopol eller 

oligopol. Författarna menar att ju färre säljare och ju mer likartade deras produkter är 

desto lättare kan säljarna samordna sina priser. Dessutom är produktionsteknologin en 

påverkande faktor som påverkar prissättningen genom att dra nytta av exempelvis 

stordriftsfördelar (Ljung, Nilsson & Olsson 2007). På så sätt kan företag uppnå en 

standardiserad massproduktion med sänkta priser som följd. Författarna påstår att 

produktdifferentiering kan särskilja ett företags produkter från konkurrenterna. På så vis 

skapas förutsättningar för att förstärka produkten och ta ett högre pris. Detta styrks utav 

Porter (1983) då han menar att när det inte finns några likvärdiga produkter på 

marknaden kan differentierade produkter säljas med en hög marginal.  

3.3.3 Prissättningsstrategier 
Besanko, Dranove, Shanley och Schaefer (2013) betonar att det finns olika 

prissättningsstrategier för företag som befinner sig på en marknad som präglas av 

priskrig. Författarna hävdar att den främsta strategin är att fokusera på tydliga 

prissättningar samt jämföra konkurrenternas prisnivå. Även Hinterhuber (2008) betonar 

vikten av att sätta priset i förhållande till sina konkurrenter. Författaren benämner detta 

som konkurrensbaserad prisstategi och lämpar sig främst när aktörer erbjuder 

homogena produkter. Vidare menar Besanko et al. (2013) att ytterligare en strategi är att 

tillämpa svårbedömda prissättningsstrategier för att inte avslöja sin strategi för 

konkurrenterna. Mason och Mayer (1984) argumenterar för sin teori Loss-leader pricing 

som bygger på temporära prissättningar. Strategins syfte är att tillfälligt prissätta under 

marginalkostnaden med avsikt att attrahera kunder med hjälp av massmarknadsföring. 

Loss-leader pricing är vanligt förekommande bland större butikskedjor. In och Wright 

(2014) betonar att denna prissättningsstrategi går ut på att företaget annonserar låga 

priser för vissa varor för att locka kunder till butiken och signalera att de andra varorna 
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inte är prissatta för högt. Författarna anser att strategin resulterar i en förlust på vissa 

kunder som endast köper de rabatterade produkterna men en vinst på de kunder som gör 

merköp. 

Loss leader pricing strategin har en nära koppling till Philips och Sterns (1977) teori 

som de benämner Limit pricing. Denna strategi baseras på att en aktör sänker priset 

radikalt med syfte att avskräcka potentiella aktörer från att etablera sig på marknaden. 

Författarna menar att de två primära orsakerna till att nya aktörer avstår från att ta sig in 

på marknaden är det rådande priset samt att priset väntas sjunka ytterligare om fler 

aktörer träder in på marknaden. Hinterhuber (2008) ifrågasätter dock dessa radikala 

prissänkningsmetoder eftersom det inte är hållbart i längden. Istället argumenterar 

författaren för kostnadsbaserad prissättningsstrategi som tar hänsyn till produktens 

tillverkningskostnad genom att addera ett pålägg. 

3.4 Relationer 
 nligt  iio och  r nroos (2014) är det en win-win situation att driva långsiktiga 

relationer. Denna teori har också stöd i Noshad och Awasthis (2015) resonemang kring 

att långsiktiga relationer resulterar i bättre kvalitet och lägre kostnader och därmed 

uppstår en win-win situation. Jiang, Shiu, Henneberg och Naude (2016) instämmer alla 

att relationskvalitet är ett centralt begrepp i ’business to business’ relationer. Författarna 

menar vidare att det har blivit av allt större vikt att förstå såväl teoretiskt som praktiskt 

hur företag följer upp deras relationskvalitet. Genom att skapa en bra relation med 

befintliga leverantörer uppnås effektivitet i inköpet vilket skiljer sig från det tidigare 

synsättet att effektiviteten uppnås genom att välja rätt leverantör (Gadde & Håkansson, 

1998). Bjornland, Persson och Virum (2003) menar att kraven på leverantörerna därför 

är på väg att förändras och företagen önskar en ökad konkurrenssituation i 

leverantörsledet. Vidare framhäver författarna att vissa leverantörsförbindelser är 

komplexa gällande närhet och anpassning medan andra kan vara enkla men ändå ge 

värdefulla bidrag. De poängterar därför att leverantörer bör behandlas olika. 

3.4.1 Leverantörsrelationer 
Enligt Tseng (2014) har företagsklimatet blivit allt mer konkurrenskraftigt och 

leverantörsrelationer har därför blivit strategiska tillgångar för företags överlevnad. 

Vidare menar författaren att det blivit viktigt att förstår hur företag tillämpar kunskap 

för att förbättra och underhålla leverantörsrelationer och förbättra företagens resultat. 



 

24 
 

Gupta och Choudhary (2016) understryker att samarbete är avgörande för framgången i 

organisationen. Vidare menar författarna att många växande företag fokuserar på priset 

på sina leverantörer men resultatet av deras studie visade att även faktorer som 

kommunikation, samarbete, engagemang, förtroende och konflikthantering påverkar 

leverantörsförhållandet positivt. Genom att dela information menar So och Sun (2010) 

främjar relationen mellan leverantörer. Detta belyser även Frohlich och Westbrook 

(2001) som framhäver att hög nivå av integration mellan leverantörer skapar en bättre 

prestanda. Chalotra och Andotra (2015) anser att samarbete kan betraktas som ett 

fördelaktigt verktyg i en relation som kan resultera i ömsesidig anpassning. Även ett 

långsiktigt samarbete i en relation menar författarna är av stor vikt då man tillsammans 

kan bli konkurrenskraftiga. Chalotra och Andotra (2015) betonar att samarbete skapar 

fördelar i form av långsiktiga kontrakt, utveckling, bygga och upprätthålla ett gott rykte 

samt säkerställa konkurrensfördelar.  

Enligt Van Weele (2012) påverkas relationen till varje specifik leverantör beroende på 

hur många leverantörer köparen har. Van Weele menar att det finns olika 

sourcingstrategier varav de vanligaste är single och multiple sourcing. Enligt Heese 

(2015) innebär single sourcing att ett företag endast har en leverantör för respektive 

kategori trots att det finns flera att tillgå på marknaden medan multiple sourcing innebär 

att köparen har flera leverantörer för samma kategori. Van Weele (2012) betonar att val 

av sourcingstrategi präglar relationen mellan köpare och säljare. Författaren menar att 

köparen tenderar bli mer beroende och ingå långsiktiga relationer vid single sourcing 

samt att köparen blir beroende av säljaren. Perez, Whitelock och Florins (2013) studie 

visar även på att samarbete parter emellan skapar goda förutsättningar för att utvecklas 

från befintlig kunskap till gemensam utveckling av ny kunskap.  Detta tenderar vara 

lättare att genomföra när företaget endast har ett fåtal leverantörer. Har företaget istället 

flera leverantörer för samma produkt finns det ett större utrymme för prisförhandling 

och konkurrens. 

Kraljic (1983) har utvecklat en modell för att kategorisera leverantörer. Författaren 

menar att företagets leverantörer går att dela upp i fyra kategorier; Hävstångs-, 

strategiska-, icke kritiska- samt flaskhalsleverantörer.  Hävstångsleverantörer levererar 

produkter som utgör en stor del av slutprodukten och utgör därmed stora 

inköpsvolymer. Därför är köparen mån om att erbjuda bra inköpspriser och är bereda att 

konkurrera ut leverantörer i förmån till lägsta pris. Vidare menar Kraljic (1983) att 
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strategiska leverantörer levererar produkter om är kritiska för produktens 

tillverkningskostnad och köparen är därför beroende av denna typ av leverantör. Det är 

vanligt förekommande vid framtagning av exempelvis tekniskt avancerade produkter. 

Icke kritiska leverantörer är de som levererar rutinmaterial och det är inte ovanligt att 

köparen har en leverantör för respektive produktkategori (Kraljic, 1983). Avslutningsvis 

levererar flaskhalsleverantörer produkter som kräver ledande teknik eller 

specialprodukter. Det finns ofta endast ett fåtal leverantörer att tillgå och köparen skapar 

sig därför ett beroende av denna typ av leverantör.   

Teller, Kotzab, Grant och Holweg (2016) belyser begreppet nyckelleverantörer. De 

definierar dessa som leverantörer som en återförsäljare har en välbekant relation med 

där de två parterna delar affärsprocesser tillsammans och ser sig själva som en 

förlängning av deras företag. Författarna belyser att i dessa relationer är det viktigt att 

hantera relationen genom att vara lyhörd, snabb och smidig samt tillåta båda parterna att 

vara lönsamma. Enligt Teller, Kotzab, Grant och Holweg (2016) är det är bevisat att 

återförsäljare inom konsumtionsvaruindustrin kan få fördelar genom 

samarbetsrelationer med sina leverantörer. 

3.4.2 Relationer i värdekedja 
Theron, Terblanche och Boshoff (2013) påpekar att marknaden har utvecklats och blivit 

mer global och att konkurrensen därmed har ökat. Globaliseringen ökar möjligheterna 

för detaljister att välja leverantör. Dessutom hävdar Thomas, Esper och Stank (2010) att 

återförsäljare kan överväga att utföra samarbetsrelationer med leverantörer för att skapa 

konkurrensfördelar. Även Mostafa (2016) betonar att samarbete skapar värde och 

förbättrar företags konkurrensfördelar. Vidare hävdar författaren att aktörer bör se 

varandra som värdefulla resurser och ingå samarbete för att öka sina 

konkurrensfördelar. Gummesson (2008) betonar att två aktörer bör se varandra som 

medspelare snarare än motparter. Prajogo och Olhager (2012) menar vidare att 

integration i värdekedjan är ett viktigt bidrag för leverantörskedjan. Enligt Mentzer et 

al. (2001) har globaliseringen ökat behovet av djupare relationer mellan kund och 

leverantör. Cai, Smart och Liu (2014) framhäver också att det underlättar förmågan att 

finna nya möjligheter genom att arbeta över företagsgränserna. Nagati och Rebolledo 

(2013) påstår vidare att beroendet av sina leverantörer gör att företag blir mer 

engagerade i sina leverantörers verksamhet. Författarna menar att deltagande i 

leverantörsutveckling har positiv påverkan på leverantörernas resultat. Vidare visade 
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författarnas studie på att en dynamisk miljö uppmuntrar leverantörerna att engagera sig i 

leverantörsutvecklande aktiviteter. 

Gadde och Snehota (2000) menar att alla relationer är beroende av ett flertal andra 

relationer. Även Gummesson (2008) betonar vikten av att förstå kundens kund. 

Författaren menar att en händelse kan orsaka konsekvenser i nästkommande led. Ho och 

Lu (2015) framhäver att samarbete mellan företag kan bringa kunskap och att aktörerna 

kan dra lärdomar av varandra. Författarna belyser att samarbete är ett bra verktyg för att 

åstadkomma ny kunskap och förbättra effektiviteten. Doyle, Moore och Morgan (2006) 

menar även att hanterar man sina leverantörer bra kan det vara ett medel för att öka 

förståelsen i försörjningskedjan.  

3.4.3 Makt och beroende 
Enligt Dahl (1957) definieras makt som: A har makt över B till den grad att A kan få B 

att göra något som B normalt sett inte skulle göra. Vidare menar Emerson (1962) att 

utifrån ett beroendeförhållande kommer alltid ett maktförhållande, det handlar 

vanligtvis om ömsesidigt beroende. Författaren betonar att den makt som A har över B 

även är ett beroende från B:s sida. Emerson (1962) menar att i detta förhållande är B 

beroende av A då makt är ett utlopp av andras beroende. “...power resides implicitly in 

the other's dependency.” (Emerson 1962, sid. 32).  

Emerson (1962) bygger vidare på att en relation har sin grund i ömsesidighet och 

diskuterar relevansen kring balanserade och obalanserade relationer. Ömsesidighet 

grundar sig i att båda parter har kontroll i något avseende. A har makt över B vid ett 

tillfälle men är beroende av B i ett annat. Detta tyder på en balans i relationen. Om 

däremot A är mer beroende av B på grund av att B nästan besitter all makt i relationen 

är den i obalans. Cox, Ireland, Lonsdale, Sanderson och Watson (2002) betonar att det 

är relativt lätt att maktbalansen i en relation ändras om nuvarande 

marknadsförutsättningar förändras. Cox et al. (2002) menar även att ingen relation helt 

kan bero på makt utan att det finns ett gemensamt intresse hos båda. Enligt Axelsson 

och Agndal (2012) tenderar vissa leverantörer att ha mer makt vid påverkan av 

relationer än andra. Dock poängterar Fernie och Sparks (2014) att makten idag har 

överförts från leverantör till detaljist. Även Sutton-Brady, Kamvounias och Taylor 

(2015) instämmer då de framhäver att under de senaste 15 åren har leverantörernas 

maktövertag minskat. 
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Bolman och Deal (2013) menar att det finns flera olika källor till makt och en av dessa 

är makt som bringas i konkurrenssituationer. Gassenheimer och Ramsey (1994) hävdar 

att om marknaden präglas av få leverantörer har dessa vanligtvis makt över köparen då 

de kan styra priser, kvalitet och övriga villkor. Författarna betonar även att köparen 

besitter makt om det finns få köpare på marknaden. Vidare menar de att marknader som 

präglas av stor konkurrens uppmuntrar istället till ömsesidigt beroende. För att vinna 

marknadsandelar uppmuntras därför samarbete med den andra parten. 

He, Ghobadian och Gallear (2013) menar att hög grad av ömsesidigt beroende är en 

drivkraft för överföring av information. Författarnas studie visar också att 

återhållsamhet av sin makt har en positiv inverkan på inhämtning av information. He, 

Ghobadian och Gallear (2013) framhäver också att i vilken utsträckning företag har 

förmåga att utöva och utövar makt kan ha en påverkan på kapaciteten i värdekedjan 

samt överföring av information. Författarna hävdar också att aktörer som befinner sig i 

förmånliga maktpositioner bör uppmuntras att se bortom kortsiktiga vinster för att 

främja samarbete. Vidare poängterar författarna att aktörer som har valmöjlighet mellan 

flera olika leverantörer tenderar vara mindre återhållsamma vid maktanvändning. 
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4. Empiri 

I det empiriska kapitel har vi sammanställt de svar som framkom ur våra intervjuer. För 

att underlätta för läsaren kommer de olika respondenternas svar presenteras utifrån 

våra huvudområden. 

4.1 Konkurrens 
Varuhuschef Roger Bertilsson (personlig intervju, 2016-04-18) och butikschef Git 

Randahl (personlig intervju, 2016-05-12) beskriver att konkurrenssituationen inom 

hemelektronikbranschen är stenhård och att marknaden präglas av låga marginaler. 

Vidare menar Bertilsson att förr i tiden tjänade aktörer inom hemelektronik mycket 

pengar men att marknaden idag är fullständigt sönderkörd. Branschexpert Ivar 

Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) betonar att alla aktörer inom branschen vill 

höja priserna vilket är ett dilemma då den tekniska utvecklingen går så fruktansvärt 

snabbt. Även varuhuschef Magnus Gränefält (personlig intervju, 2016-04-22) beskriver 

att konkurrensen är stor. Han menar att det är köparens marknad och är fantastisk för 

kunderna men inte för dem som återförsäljare.  

4.1.1 Påverkan av nya aktörer 
Varuhuschef Roger Bertilsson (personlig intervju, 2016-04-18) berättar att på slutet av 

90-talet fanns aktörerna OnOff och Siba. År 2008 var det istället Elgiganten, Media 

Markt, OnOff och Siba men även Clas Ohlson och andra aktörer började etablera sig på 

hemelektronikmarknaden. Han betonar att expanderingen av aktörer på marknaden har 

bidragit till en förändring som har drivit fram konkurrens. Branschexpert Jonas Arnberg 

(telefonintervju, 2016-04-20) instämmer med Bertilsson då han kan se en 

strukturförvandling. Arnberg beskriver att om man ser till handeln i helhet så finns det 

ett stort antal konkurser samtidigt som det startas många nya företag. Även 

branschexpert Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) hävdar att det har 

försvunnit aktörer och det har påverkat maktstrukturen. Han menar att detta har lett till 

nya spelregler vilket har rubbat balansen. Butikschef Git Randahl (personlig intervju, 

2016-04-12) betonar att hon känner av en osäkerhet och turbulens när nya aktörer 

etablerar sig på marknaden. Dock poängterar hon att utan förändring går man som 

verksamhet bakåt och då slutar man existera. 
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Varuhuschef Magnus Gränefält (personlig intervju, 2016-04-22) framhäver däremot att 

nya inträden på marknaden också kan ha en positiv inverkan på lokal basis eftersom han 

betonar att det kan locka fler människor till stan. Även varuhuschef Roger Bertilsson 

(personlig intervju, 2016-04-18) kan se en fördel med nya aktörer och att nya aktörer 

försöker finna plats på hemelektronikmarknaden för att etablera sig. Om de lyckas att 

etablera sig ökar intresset för hemelektronik vilket leder till fler besökare. Han påstår 

dock att om inträdet sker inom en annan bransch kan de få en motsatt effekt för då riktas 

konsumentens intresse till andra varor. Producent Christian Welander (telefonintervju, 

2016-04-26) reflekterar över hur konkurrensen på hemelektronikmarknaden kommer 

utveckla sig. Welanders tes är att det kommer etableras ännu fler drakar online och då 

framförallt globala. Han tror att det kommer vara två, tre drakar som kommer driva 

näthandeln ännu hårdare. Welander förutspår även att de stora aktörerna som finns på 

dagens marknad är de som kommer finnas kvar i butiksledet. 

4.1.2 Digitalisering 
En möjlighet för leverantörerna att undvika priskonkurrensens påverkan menar 

branschexpert Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20) är att sälja direkt till 

slutkonsument genom e-handelssatsningar. Därmed undviker företag mellanleden och 

når direkt fram till konsument. Han anser att det idag finns möjlighet för leverantörer att 

finnas på prisjakt och leverantörer kan därmed testa att bli detaljist. Dock betonar 

Arnberg att många leverantörer tycker det är svårt och att de inte har vad som krävs. 

Han menar därför att det kan vara smidigast att gå via en återförsäljare. Producent Peter 

Sjöswärd (telefonintervju, 2016-04-08) berättar att de har en plan inför framtiden och att 

denna bland annat involverar att agera på rätt försäljningskanaler. 

Även branschexpert Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) betonar att 

hemelektronikmarknaden har förändrats vilket bidragit till att nya spelregler vuxit fram. 

Vidare resonerar även han kring att en strategi för framtiden är att tillämpa en 

kombination av kanaler, det vill säga att finnas både på nätet och i butiken. Handeland 

förklarar att företag bör integrera sina kanaler och skapa sig en förståelse för kundernas 

köpbeteende. 

4.1.3 Produktutveckling 

Branschexpert Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20) understryker att det pågår 

en stor produktutveckling inom hemelektronikbranschen. Vidare poängterar Arnberg att 
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det inom hemelektronikbranschen är de som produktutvecklar som står nära 

konsumenterna. Arrnberg belyser också att i detaljhandeln är återförsäljarna som har 

mer makt än industrierna eftersom det är de som agerar närmast kunden. Vidare 

framhäver Arnberg att det finns utrymme för både leverantörer och detaljister att 

produktutveckla. Det handlar snarare om vilken roll man vill ha. Vill man som 

producent sälja direkt till kund eller via återförsäljare. Arnberg menar att detta val gör 

det möjligt för detaljister att ta fram egna varumärken. Dock instämmer inte 

branschexpert Klas Elm (telefonintervju, 2016-04-22) med tidigare åsikter. Han påstår 

att produktutveckling inom hemelektronikbranschen inte är lika etablerat som i andra 

branscher. Han menar att detta beror på att det inom denna bransch finns starka 

varumärken som möter den rådande efterfrågan. 

Branschexpert Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) resonerar kring 

skillnaderna i produktutveckling från förr till nu. Handeland uppfattar det som att förr 

fanns det en prisskillnad mellan e-handel och butik, då dessa var separata. Det fanns då 

möjlighet att utveckla och etablera egna varumärken. Vidare framhäver han att det 

senare kom aktörer som Samsung, Philips och övriga stora producenter och breddade 

sitt produktsortiment så att även de sålde lågprisprodukter till bra kvalitet. Handeland 

uppmärksammar dock att NetOnNet har lyckats bra med sitt eget varumärke Andersson. 

Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) framhäver att det är mer ansvar att 

utveckla egna varumärken då han betonar att de ska godkännas av olika instanser. Han 

poängterar att det är komplicerat att arbeta med egna varumärken men att företag kan 

tjäna pengar på det om de kommer upp i volymer. Dock belyser branschexpert Jonas 

Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20) att relationen mellan olika aktörer kan bli 

påfrestad när de går in i varandras område samtidigt som det kan leda till nya 

samarbeten och affärsmodeller. 

4.2 Priskonkurrens 
Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20), Klas Elm (telefonintervju, 2016-04-22), 

Git Randahl (personlig intervju, 2016-05-12), Peter Sjöswärd (telefonintervju, 2016-04-

28), Glorija Tolic (telefonintervju, 2016-04-25) och Christian Welander 

(telefonintervju, 2016-04-26) understryker alla att samtliga aktörer påverkas av den 

priskonkurrens som råder inom hemelektronikbranschen. Producent Welander 

framhäver att det är ett väldigt stort prisfokus och att det är oundvikligt för leverantörer 



 

32 
 

att inte påverkas. Producent Tolic delar denna åsikt då hon framhäver att de känner av 

den priskonkurrens som råder och att det är ett ständigt prisfokus. Tolic beskriver att 

både detaljisterna och producenterna vill tjäna pengar vilket gör att alla vill ha det så 

billigt som möjligt. Vidare menar Welander att det idag är mer annonsering och fokus 

på pris till skillnad från förr. Dessutom betonar han att annonseringsblad skickas ut 

regelbundet till konsumenthushållen och på så vis involveras de i priskriget. Tolic 

instämmer eftersom hon upplever att det är väldigt prispressat och att de absolut känner 

av priskonkurrensen. Däremot poängterar hon att vitvaror inte är lika prispressat som 

brunvaror. Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) betonar att Sverige är ett av 

de länderna i Europa som har lägst pris för hemelektronik. Dock hävdar branschexpert 

Elm att vi ska komma ihåg att producenterna är globala och att Sverige är en väldigt 

liten del i det stora hela. Han menar att vi inte ska överskatta vår betydelse. Flertalet av 

våra respondenter delar uppfattningen om att de kan se en förändring av 

priskonkurrensen förr gentemot nu vilket kan exemplifieras av varuhuschef Magnus 

Gränefälts (personlig intervju, 2016-04-22) uttalande då han säger att han absolut kan se 

en skillnad och att anledningen till att flera stora aktörer gått i konkurs är att 

priskonkurrensen ökat. 

Även producent Peter Sjöswärd (telefonintervju, 2016-04-28) framhäver att det har 

blivit tuffare på alla plan. Enligt branschexpert Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-

20) är en tydlig skillnad från förr till nu gällande de möjligheter som digitaliseringen 

skapat. Han betonar att konsumenten idag kan söka på en produkt och snabbt jämföra 

priset hos många olika återförsäljare. Producent Glorija Tolic (telefonintervju, 2016-04-

25) säger att det blivit tuffare på alla plan samt att Internethandeln har gjort det möjligt 

att söka efter billigaste pris. Butikschef Git Randahl (personlig intervju, 2016-05-12) 

uppger även hon att hon känner av jämförelsesidornas framväxt. Hon menar att 

kunderna blivit allt mer prismedvetna och att de tenderar använda mobilen för att 

jämföra i butik. Branschexpert Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) påpekar 

dock att det alltid varit en tuff priskonkurrens men att den stora skillnaden nu är att 

marginalerna är lägre än vad de var förr. Även Sjöswärd menar att det idag är svårt för 

både detaljister och producenter att hålla de marginaler som egentligen skulle behövas 

för att bedriva verksamheten. 
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4.2.1 Priskrigets utveckling 
Samtliga respondenter; Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20), Roger Bertilsson 

(personlig intervju, 2016-04-18), Klas Elm (telefonintervju, 2016-04-22), Magnus 

Gränefält (personlig intervju, 2016-04-22), Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-

04-26), Git Randahl (personlig intervju, 2016-05-12), Peter Sjöswärd (telefonintervju, 

2016-04-28), Glorija Tolic (telefonintervju, 2016-04-25) och Christian Welander 

(telefonintervju, 2016-04-26) är eniga om att priskriget aldrig kommer upphöra. 

Branschexpert Arnberg poängterar att när det finns en så pass tydlig transparens så blir 

människor prismedvetna och kunder prisförhandlar i butiken på ett sätt som de aldrig 

gjort förut. Arnberg menar vidare att företagen aldrig kommer bli av med människors 

behov av att göra en bra affär. Det är kundernas köpvanor att vara prismedvetna och 

titta noga på priset innan de köper något eftersom de inte vill bli lurade. Branschexpert 

Elm spekulerar även kring huruvida den priskonkurrens som råder på 

hemelektronikmarknaden kommer överföras på andra branscher. 

Producenten Glorija Tolic (telefonintervju, 2016-04-25) understryker även att Internet 

gör att priskriget inte kommer avta eftersom det blivit så framgångsrikt. Hon betonar att 

framväxten av Internet gjort att det blivit ännu mer prispressat. Vidare menar Tolic att 

många kunder väljer att handla på Internet eftersom det har många fördelar och därför 

måste man som butik vara väldigt innovationsrik för att vara steget före. Branschexpert 

Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) hävdar att priskriget är något som 

aktörer inom branschen måste lära sig att leva med samt förhålla sig till. Han menar 

vidare att det inte har blivit bättre trots att flera aktörer gått i konkurs och han tror att 

priskriget kommer fortsätta. Varuhuschef Roger Bertilsson (personlig intervju, 2016-04-

18) hoppas aldrig att priskriget kommer upphöra eftersom då har aktörerna slutat 

anstränga sig eller så är det kunden som har slutat bry sig om vad det kostar. Enligt 

Bertilsson kommer denna situation aldrig inträffa eftersom priskriget inte kommer 

minska utan snarare tillta. Han poängterar även att priskriget ställer krav på detaljisterna 

att förbättras och hänga med i förändringarna. Vidare menar branschexpert Jonas 

Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20) att detaljisterna har byggt en konsument som tar 

nedsatta priser för givet vilket han menar är en orsak till varför priskriget inte kommer 

upphöra.  

Samtliga respondenter; Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20), Roger Bertilsson 

(personlig intervju, 2016-04-18), Klas Elm (telefonintervju, 2016-04-22), Magnus 
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Gränefält (personlig intervju, 2016-04-22), Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-

04-26), Git Randahl (personlig intervju, 2016-05-12), Peter Sjöswärd (telefonintervju, 

2016-04-28), Glorija Tolic (telefonintervju, 2016-04-25) och Christian Welander 

(telefonintervju, 2016-04-26) är eniga om att priskriget inte är gynnsamt för branschen 

men de betonar alla att det är konsumenterna som är de stora vinnarna. De respondenter 

som representerade gruppen detaljister uppgav alla att det är svårt att bedriva en lönsam 

verksamhet. Varuhuschef Bertilsson understryker att även om deras företag inte går 

med förlust så finns det inga stora pengar att tjäna inom hemelektronikbranschen. 

4.2.2 Prissättning 
Varuhuscheferna Magnus Gränefält (personlig intervju, 2016-04-22) och Roger 

Bertilsson (personlig intervju, 2016-04-18) är överens när det kommer till prissättning. 

De menar att det främst är marknaden som styr och att företag måste ta vissa faktorer i 

beaktande. Bertilsson förklarar att de utformar prognoser baserade på marknad, 

efterfrågan och konkurrenter. Likaså producenten Glorija Tolic (telefonintervju, 2016-

04-25) uttalar sig om prissättning men då från producenternas perspektiv. Tolic hävdar 

att det är de som väljer vilka priser de vill sätta. Hon poängterar att de måste vara 

realistiska i sin prissättning och reflektera över hur mycket de kan ta för en viss produkt. 

Dock menar Tolic att de måste ta hänsyn till detaljisterna för att butikerna ska våga ta in 

ett specifikt märke. 

Branschexpert Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20) framhäver att en effekt av 

konkurrensen är att aktörer pressar sina priser. Arnberg nämner Media Markt som ett 

exempel. Deras fokus var inte att gå med vinst i början men de hoppades givetvis på det 

i senare skede. Enligt Arnberg satte de sig i ett väldigt kostsamt läge. Även 

branschexpert Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) diskuterar Media Markts 

situation och kan se en tendens att företag sätter pengar i marknadsföring och säljer till 

under inköpspris. Media Markts varuhuschef Magnus Gränefält (personlig intervju, 

2016-04-22) instämmer i att de i Sverige fortfarande inte går med vinst. Han förklarar 

att det beror på att prispressen i Sverige är relativt större jämfört med andra länder samt 

att i Sverige är kostnader som till exempel hyra, frakt och personal dyrare.  

Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20) hävdar att handeln behöver bli ännu mer 

strategisk i sin prissättning. Arnberg understryker även att detaljister måste hitta ett sätt 

att få människor till butiken utan att locka med prissänkningar. Butikschef Git Randahl 
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(personlig intervju, 2016-05-12) poängterar att pris som konkurrensmedel alltid har 

funnits inbyggt i handeln. Vidare resonerar Arnberg kring att om detaljisterna ska 

fortsätta locka med pris måste de hitta affärsmodeller som gör det lönsamt. Därför blir 

strategisk prissättning väldigt tydligt. Enligt Arnberg råder det en enorm pristransparens 

inom hemelektronikbranschen. Även branschexpert Klas Elm (telefonintervju, 2016-04-

22) uppger att prisgenomskinligheten är total. Branschexpert Ivar Handeland (personlig 

intervju, 2016-04-26) belyser att transparensen beror på Internet som gjort det möjligt 

att enkelt jämföra priser.  

4.3 Relationer 
Producent Peter Sjöswärd (telefonintervju, 2016-04-28) berättar att de har nära relation 

till sina återförsäljare och han förklarar att de har haft kontakt med samma inköpare 

under många år vilket gör att de kommer varandra nära. Varuhuschef Roger Bertilssons 

(personlig intervju, 2016-04-18) uppfattning är att det är mer ärligt idag än förr. Han 

menar att förr kunde det hända att vissa återförsäljare inte fick köpa specifika produkter 

om en annan återförsäljare hade det i sitt koncept. Producent Glorija Tolic 

(telefonintervju, 2016-04-25) belyser vikten av nära samarbeten då hon förklarar att de 

besöker butikerna ofta för att finnas tillgängliga för återförsäljarna. Tolics uppfattning 

är att detaljisterna kräver lite mer från leverantörerna och hon lyfter fram att de lägger 

fokus på att inte endast besöka ledarna i butik utan även säljarna eftersom det är de som 

faktiskt gör jobbet. Vidare samtycker producent Christian Welander (telefonintervju, 

2016-04-26) med Tolic och understryker att de upplever att de har goda relationer då de 

har rätt människor på rätt plats. Welander menar vidare att om inte dessa goda relationer 

hade funnits hade de varit tuffare och de hade fått påtryckningar från återförsäljarna på 

ett annat sätt. Tolic framhäver att de har olika relationer med de olika återförsäljarna. 

Likaså berättar Bertilsson att de har olika relationer och att de har bättre relationer med 

vissa leverantörer än andra. Han menar att det är skillnad i hur den personliga relationen 

överensstämmer och han beskriver också att vissa leverantörer beter sig nonchalant och 

överlägset.  

4.3.1 Leverantörsrelationer 
Varuhuschef Roger Bertilsson (personlig intervju, 2016-04-18) påstår att 

priskonkurrensen har en påverkan på relationen mellan detaljister och producenter. 

Bertilsson menar att förr när konkurrensen inte var lika hård så fokuserade 

leverantörerna mer på kundkontakt och var mer måna om att vårda relationerna. Förr 
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åkte leverantörerna ut till återförsäljarna och gjorde personliga möten men idag har de 

inte pengar och resurser till det. Även butikschef Git Randahl (personlig intervju, 2016-

05-12) instämmer. Hon hävdar att det nu sker färre personliga besök och att de ersätts 

av mailkontakt eftersom det är kostnadsbesparande. Producent Peter Sjöswärd 

(telefonintervju, 2016-04-28) har dock invändningar mot detta och betonar att han 

upplever att det är detaljisterna som inte tar sig tid för regelbundna möten längre vilket 

han anser påverkar relationen. Han förklarar att det förr var lättare att upprätthålla en 

mer professionell relation. 

Angående huruvida priskonkurrensen har någon påverkan på relationen mellan detaljist 

och producent menar varuhuschef Magnus Gränefält (personlig intervju, 2016-04-22) 

att han känner av en spänning eftersom de måste pressa sina leverantörer om de märker 

att de förlorar på att sälja sina produkter. Producent Christian Welander (telefonintervju, 

2016-04-26) menar att relationerna har förändrats på grund av priskonkurrensen då 

parterna tidigare gjorde affärer på plats hos kunden medan de idag sker på centrallagret. 

Producent Christian Welander (telefonintervju, 2016-04-26) spekulerar kring att 

priskonkurrensen gjort att det blivit tuffare. Dock uppger han att de har så goda 

relationer med sina återförsäljare att de kommer undan pressen. Producent Glorija Tolic 

(telefonintervju, 2016-04-25) invänder dock och menar att om man bygger en nära 

relation så kan man inte låta priset komma emellan och hon hävdar därför att 

priskonkurrensen inte har så stor påverkan på relationen mellan detaljist och producent. 

Butikschef Git Randahl (personlig intervju, 2016-05-12) instämmer då hon förklarar att 

det råder ett ömsesidigt beroende mellan dem som detaljist och deras leverantörer. Hon 

menar att butikens syfte är att sälja och leverantörerna vill ha sina produkter i butiken 

vilket gör att båda parter är beroende av varandra. Detta menar Randahl är den främsta 

orsaken till varför hon inte tycker relationen påverkas.  Däremot menar producent Peter 

Sjöswärd (telefonintervju, 2016-04-28) att en stor skillnad är att idag arbetar de mer 

med priset på produkterna än tidigare. Han menar vidare att många handlare upplever 

att lönsamheten är för låg och då uppstår det mycket diskussioner kring priset på en 

produkt och då kan de behöva ta hjälp av sina leverantörer för att få bättre 

prisförutsättningar. Butikschef Randahl instämmer och menar att de försöker hitta 

gemensamma lösningar med sina leverantörer för att kunna konkurrera. 
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Varuhuschef Roger Bertilsson (personlig intervju, 2016-04-18) framhäver att relationer 

är grunden och det handlar om att skapa långvariga relationer. Branschexpert Ivar 

Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) anser att priskriget gör att parterna provar 

att få till ett mer strategiskt samarbete vilket han menar är en positiv utveckling. Dock 

poängterar Handeland att detta kan vara svårt och det handlar om planering. 

Varuhuschef Roger Bertilsson (personlig intervju, 2016-04-18) upplever att förr när 

priskonkurrensen inte var lika hård fokuserade leverantörerna mer på kundkontakt och 

var mer måna om att vårda relationen. Han berättar att de ofta åkte ut till återförsäljarna 

och gjorde personliga besök. Bertilsson menar att de idag inte har pengar och resurser 

till det. Branschexpert Klas Elm (telefonintervju, 2016-04-22) konstaterar att 

konkurrensen på marknaden är tuff och han anser att relationen mellan detaljist och 

producent påverkas. Branschexpert Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20) tror att 

en konsekvens av priskriget är att företag söker nya affärsmodeller. Han menar att idag 

är det vanligt att en leverantör blir detaljist och tvärtom. Arnberg betonar att relationen 

kan bli påfrestad när aktörerna går in på varandras område vilket är en stor utmaning. 

Dock understryker han att det inte behöver betyda att relationen blir sämre utan det kan 

leda till nya samarbeten och affärsmodeller.  

Branschexpert Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) upplever att alla aktörer 

nu mera är ännu tajtare i värdekedjan för att uppnå en större effektivitet. Handeland 

menar även att denna tendens till tajtare relationer kan påverka prismässigt. Likaså 

producent Peter Sjöswärd (telefonintervju, 2016-04-28) beskriver att de strävar efter att 

arbeta nära sina återförsäljare genom bland annat prissättning, distributionskanal och 

specifikationer.  

4.3.2 Makt och beroende 
Varuhuschef Roger Bertilsson (personlig intervju, 2016-04-18) uttalar sig om att det är 

få leverantörer som kan vara så överlägsna att de kan säga nej till en återförsäljare 

eftersom båda är beroende av varandra. Producent Glorija Tolic (telefonintervju, 2016-

04-25) poängterar att om man är ett stort varumärke så har producenten mycket att säga 

till om. Dock upplever hon inte att de är i den positionen i nuläget utan anpassar sig 

mycket efter detaljisterna. Hon understryker även att de som företag, i dagsläget, inte 

sitter i någon maktsituation. 
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På grund av den hårda konkurrensen menar producent Peter Sjöswärd (telefonintervju, 

2016-04-28) att det har blivit en maktförskjutning och att makten har förflyttats till 

detaljisterna. Producent Christian Welander (telefonintervju, 2016-04-26) anser dock att 

de sitter i en maktposition tack vare att de är ett starkt varumärke med sin egen nisch. 

Han yttrar sig om att företaget fortfarande kan påverka genom sin makt och att de har 

kapacitet att tacka nej till hyllplats hos detaljister om de inte är nöjda med det som 

erbjuds. Sjöswärds tankar ligger i linje med både branschexperten Klas Elm 

(telefonintervju, 2016-04-22) och varuhuschefen Magnus Gränefälts (personlig intervju, 

2016-04-22) uttalande om att starka producentvarumärken har mer makt. Bertilsson, 

Elm och Gränefält poängterar alla tre att Apple är ett starkt varumärke. Både Bertilsson 

och Gränefält ger ett exempel att om de som detaljister väljer att sluta sälja Apple så 

kommer de att tappa kunder men om de till exempel slutar sälja HTC så kommer de inte 

påverka i samma utsträckning. 

Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) framhåller att makten har förflyttat sig 

historiskt. Han betonar att makten en period satt hos detaljisterna och en annan period 

hos producenterna. Dock poängterar han att makten idag snarare finns hos kunderna 

men att den i framtiden finns hos de som besitter information om kunderna. 

Chefsekonom Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20) uttalar sig om att i handeln 

generellt är det detaljisterna som har makten. Dock menar han att om man ser till 

hemelektronikbranschen har fortfarande leverantörerna någon form av makt. Han 

poängterar även att inom hemelektronikbranschen kan leverantörerna fortfarande kräva 

vissa saker av sina återförsäljare. 
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5. Analys 

I kommande kapitel kommer vår empiriska och teoretiska data att analyseras. Vi 

diskuterar och analyserar för att klargöra kopplingen mellan den empiriska 

insamlingen och den teoretiska referensramen.  

5.1 Konkurrens 
Heil och Helsen (2001) hävdar att en konsekvens som bringas från priskonkurrens är 

minskade marginaler vilket är något som även framkom i vår studie. Samtliga detaljister 

är överens om att konkurrenssituationen inom hemelektronikbranschen är stenhård och 

marknaden präglas av låga marginaler. I konkurrenslagens förarbeten (SOU, 1995) 

framgår det att konkurrensen blir till en fördel för konsumenterna genom pressade priser 

och bredare utbud vilket ligger i linje med branschexpert Ivar Handelands uttalande 

(personlig intervju, 2016-04-26) som betonar att hemelektronikmarknaden är köparens 

marknad. Vidare menar Handeland att den är fantastisk för kunden men inte för 

återförsäljarna. Enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2013) drivs 

produktutvecklingen av den konkurrens som råder på grund av att produktlivscykler blir 

allt kortare vilket delvis bekräftas av vår studie genom branschexpert Handeland. Han 

framhäver att den tekniska utvecklingen går fruktansvärt snabbt och att ett dilemma är 

att samtliga aktörer inom branschen vill höja priserna. 

5.1.1  Påverkan av nya aktörer  

Enligt Porter (1994) och Jang (2014) har nya aktörer stora möjligheter att slå sig in i en 

bransch. Detta är något vi kan identifiera utifrån våra intervjuer då det framkom att det 

har etablerats många nya aktörer inom hemelektronikbranschen de senaste tio åren. En 

av Porters (1994) konkurrenskrafter är hot från nyetablerade och Jang (2014) påpekar 

att dessa nya aktörer har slagit sig in på marknaden för att erövra marknadsandelar. 

Detta bekräftas till viss del av vår studie då en av detaljisterna betonar att 

expanderingen av aktörer på marknaden bidragit till en förändring som har skakat om 

marknaden och drivit fram konkurrens.  

Laudons (2013) teori betonar att företag behöver ta fram nya strategier för att möta 

marknadens förändrade struktur vilket vår studie bekräftar då flertalet av 

respondenterna upplever en pågående strukturförvandling inom 

hemelektronikbranschen. Branschexpert Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-
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26) menar att hemelektronikmarknaden präglas av både konkurser och nyetableringar 

vilket har förändrat maktstrukturen och bidragit till nya spelregler. Vidare understryker 

butikschef Git Randahl (personlig intervju, 2016-05-12) att utan förändring går man 

som verksamhet bakåt och slutar existera vilket även bekräftas av Laudon (2013). 

Vidare kan vi identifiera att Handelands uttalande om konkurser och nyetableringar 

ligger i linje med Porter (1994) som hävdar att det finns en svårighet för små företag att 

etablera sig på marknader som domineras av stora företag med stora marknadsandelar. 

Vi kan även se en anknytning till Jangs (2014) teori då nya aktörer kan förändra 

maktstrukturen och göra det svårt för nya inträden genom att sänka priset vilket var 

något som framkom från vår empiriska insamling. Flertalet respondenter lyfte fram att 

det var en av Media Markts strategier när de etablerades på den svenska marknaden. 

En av producenterna reflekterar över hur konkurrensen på hemelektronikmarknaden 

kommer utveckla sig under de kommande åren. Producentens tes är att det kommer 

etableras ännu fler drakar online och då framförallt globala. Han tror att det kommer 

vara två, tre drakar som kommer driva näthandeln ännu hårdare. Baserat på detta visar 

vår studie att det är enklare för stora företag än små företag att etablera sig på 

konkurrensutsatta marknader. Vidare förutspår producenten att de stora aktörerna som 

finns på dagens marknad är de som kommer finnas kvar i butiksledet.  

Baserat på vårt empiriska material resonerar vi kring hur nya etableringar kan ha en 

positiv inverkan på redan existerande aktörer. Talay, Calantone, och Voorhees (2014) 

poängterar att ett företag bör vara innovationsrikt för att överleva en tuff marknad. Med 

stöd från författarna får vi medhåll i vårt resonemang då existerande aktörer måste 

utvecklas för att överleva när nya aktörer etablerar sig och därmed kan detta ses positivt 

då verksamheten utvecklas. Jang (2014) betonar att nya företag kan hitta luckor i 

marknaden där de kan utnyttja innovativa sätt att marknadsföra sina produkter vilket vi 

delvis tycker bekräftas av varuhuschef Roger Bertilssons (personlig intervju, 2016-04-

18) då han berättar att nya aktörer försöker finna plats att slå sig in på 

hemelektronikmarknaden. Om de lyckas menar Bertilsson att intresset ökar för 

hemelektronik vilket leder till fler besökare i deras butik. 

5.1.2 Digitalisering 
En möjlighet för leverantörerna att undvika priskonkurrensens påverkan menar en av 

branschexperterna är att sälja direkt till slutkonsument genom e-handelssatsningar. Han 
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anser att det idag finns möjlighet för leverantörer att finnas på prisjakt och leverantörer 

kan därmed testa att bli detaljist. Laudon (2013) menar att många företags 

affärsmodeller blivit inaktuella som en konsekvens av e-handelns framfart vilket vi 

tycker oss se framkommer av branschexpertens uttalande. Laudon (2013) betonar vidare 

att företag behöver ta fram nya strategier för att möta marknadens förändrade struktur 

vilket branschexpert Jonas Arnberg (personlig intervju, 2016-04-20) bekräftar. 

Producent Peter Sjöswärd (telefonintervju, 2016-04-28) berättade vid vår intervju att de 

har en plan inför framtiden och att denna involverar att agera på rätt försäljningskanaler. 

Detta resonemang finner vi bekräftas av Lanlan och Li (2015) som menar att genom 

användning av olika kanaler kan företag vinna ekonomiska fördelar. Bhattacharya och 

Mishra (2015) poängterar att många företag har börjat använda e-handel för att öka 

försäljningen. Detta bekräftas likaså av vår studie då branschexpert Jonas Arnbergs 

(telefonintervju, 2016-04-20) uttalande gällande e-handelssatsningar tyder på att rätt 

försäljningskanaler är att befinna sig både online och offline.  

Enligt Verhoef, Kannan och Inman (2015) har detaljhandeln förändrats dramatiskt det 

senaste decenniet och tillkomsten av onlinekanaler och sociala medier har förändrat 

detaljhandeln. Detta bekräftar vår studie då branschexpert Ivar Handeland (personlig 

intervju, 2016-04-26) menar att digitaliseringen har förändrat hemelektronikmarknaden. 

Vidare resonerar han kring att en strategi för framtiden är att tillämpa en kombination 

av kanaler vilket bekräftas av Verhoef, Kannan och Inman (2015) som menar att 

användandet av omnikanaler är en viktig aspekt för handelns framtida utveckling. Även 

Piotrowicz och Cuthbertson (2015) betonar att en konsekvens av digitaliseringens 

framväxt är att kundernas köpbeteende har förändrats och kunderna tenderar att röra sig 

mellan både fysiska butiker och onlinekanaler. Detta styrks även av Fulgoni (2014) som 

hävdar att kunder tenderar att använda sig av olika kanaler vid köp.  

5.1.3 Produktutveckling 
Enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2013) har den globala marknadsekonomin 

medfört allt större krav på produkternas olika egenskaper vilket intygas av 

branschexpert Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20). Vidare påvisar Arnberg att 

det pågår en stor produktutveckling för både detaljister och producenter inom 

hemelektronikbranschen vilket vi identifierar har stöd av Van Weele (2012) som hävdar 

att allt fler företag börjar framställa egna varumärken. Dock delar inte branschexpert 
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Klas Elm (telefonintervju, 2016-04-22) dessa åsikter då han påpekar 

att produktutveckling inom hemelektronikbranschen inte är lika etablerat som i andra 

branscher. Vi tycker oss även kunna se att branschexpert Ivar Handeland (personlig 

intervju, 2016-04-26) har invändningar mot Van Weeles teori då Handeland uppfattar 

det som att det fanns större möjlighet till att utveckla och etablera egna varumärken förr.  

En intressant aspekt som framkom vid intervjun med branschexpert Jonas Arnberg 

(personlig intervju, 2016-04-20) var att han resonerade kring att relationen mellan 

detaljist och producent kan bli påfrestad när de går in på varandras område. Samtidigt 

poängterar han att det kan leda till nya samarbeten och affärsmodeller. Detta utlåtande 

ligger i linje med Thomas, Esper och Stank (2010) som hävdar att återförsäljare och 

leverantörer med fördel kan samarbeta för att skapa konkurrensfördelar. Vi kan även se 

att Gummesson (2008) samtycker då han betonar att två aktörer bör se varandra som 

medspelare snarare än motparter.  

5.2 Priskonkurrens 
Majoriteten av respondenterna understryker att producenter påverkas av den 

priskonkurrens som råder inom hemelektronikbranschen. Två av tre producenter 

framhävde att det är ett stort prisfokus och att det är oundvikligt för leverantörer att inte 

påverkas. Vi kan se att dessa uttalanden från respondenterna delvis bekräftas av Rao, 

Bergen och Davis (2000) som poängterar att priskrig handlar om en ständig tävlan om 

lägsta pris mellan aktörer. Författarna hävdar att om en aktör väljer att sänka priser så 

kommer nästa aktör även göra detta inom kort. Utifrån vårt empiriska material kan vi 

utläsa att en orsak till prisfokuset som råder är att det idag är mer annonsering än 

tidigare då det ständigt skickas ut annonseringsblad till konsumenthushållen. Vi kan 

identifiera att dessa framställningar bekräftas av Mason och Mayer (1984) som påstår 

att massmarknadsföring är ett medel för att attrahera kunder. Vidare kan vi urskilja att 

författarnas teori har medhåll av In och Wright (2014) som betonar att företag 

annonserar låga priser för att locka kunder till butiken. Dock kan vi utifrån vår 

litteraturgenomgång påvisa att Syam, Hess och Yang (2016) betonar att en del aktörers 

vinstmarginal påverkas negativt utav kampanjer och realisationer vilket Media Markts 

varuhuschef Magnus Gränefält (personlig intervju, 2016-04-22) bekräftar då han lyfter 

fram att Media Markt aldrig gått med vinst sedan de etablerade sig i Sverige. 
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Theron, Terblanche och Boshoff (2013) påpekar att marknaden har utvecklats och blivit 

mer global vilket gjort att konkurrensen ökat. Vår studie bekräftar delvis denna teori 

genom branschexpert Klas Elm (telefonintervju, 2016-04-22) som lyfter fram att idag är 

producenterna globala och att Sverige är en liten del i det stora hela samt att den 

svenska marknaden inte ska överskatta sin betydelse. Utifrån vårt empiriska material 

reflekterar vi därför över att globala producenter inte påverkas på ett markant sätt 

eftersom ett litet land som Sverige inte har någon märkbar påverkan på en stor global 

producent. 

Flertalet av våra respondenter delar uppfattningen om att de kan se en förändring av 

priskonkurrensen förr gentemot nu. En av detaljisterna uppger att han kan se en skillnad 

från förr till nu eftersom flera stora aktörer gått i konkurs på grund av att 

priskonkurrensen ökat. Hans spekulation ligger i linje med Rao, Bergen och Davis 

(2000) teori som menar att priskrig inte är lönsamma och kan ha en negativ påverkan på 

företagens vinst. Detta har också samtycke i en rapport från SOU (1995) som förklarar 

att på sikt är det endast de mest effektiva företagen som överlever ett konkurrenskrig. 

Enligt branschexpert Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20) är en tydlig skillnad 

från förr till nu de prisjämförelseverktyg som digitaliseringen skapat.  

Grewal, Roggeveen, Compeaub och Levya (2012) hävdar att dagens konsumenter har 

blivit allt mer prismedvetna vilket ligger i linje med vår studie eftersom flertalet av 

respondenterna anser att kunderna har blivit allt mer prismedvetna på grund av Internets 

framväxt. Vidare kan vi uttyda att diskussionen kring kundens prismedvetenhet har stöd 

av Danziger, Hadar och Morwitz (2014) studie som påvisar att pris är en avgörande 

faktor för konsumenten vid val av detaljist. Vidare framhäver Fulgoni (2014) att kunder 

tenderar att göra noggranna sökningar innan köpbeslut vilket vår studie bekräftar då 

majoriteten av respondenterna har känt av att digitaliseringen har skapat bättre 

förutsättningar för konsumenterna att söka efter billigaste pris.  

Samtliga respondenter var eniga om att priskriget inte är gynnsamt för branschen men 

de betonade alla att det är konsumenterna som är de stora vinnarna. Samtliga detaljister 

uppgav dessutom att det är svårt att bedriva en lönsam verksamhet när man befinner sig 

i ett priskrig. Detta är något som Rao, Bergen och Davis (2000) bekräftar då de betonar 

att priskrig inte är lönsamma och tenderar att påverka företagens vinst negativt. 

Besanko, Dranove, Shanley och Schaefer (2013) framhäver priskonkurrensens baksidor 
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och menar att det inte är sällsynt att vinstmarginaler bryts ner vilket bekräftas av 

varuhuschef Roger Bertilsson (personlig intervju, 2016-04-18). Han betonar att även om 

deras företag inte går med förlust så finns det inga stora pengar att tjäna inom 

hemelektronikbranschen.  

5.2.1 Prissättning 
Lundén (2008) belyser att prissättning är en av företagets främsta uppgifter. Författaren 

menar vidare att för att sätta ett optimalt pris på en produkt är det en rad faktorer som en 

aktör måste beakta. Dessa är sina egna kostnader, konkurrenternas priser och inte minst 

vad kunderna värderar produkten till (Lundén, 2008). Två av detaljisterna menar att det 

främst är marknaden som styr och precis som Lundén (2008) betonar även dessa två 

detaljister att företag måste ha vissa faktorer i beaktande vid prissättning. Vidare 

belyser Lehmann och Winer (1997) att konkurrensutsatta företag måste ha 

konkurrenternas prisutformning i åtanke vilket bekräftas av vår studie då varuhuschef 

Roger Bertilsson (personlig intervju, 2016-04-18) förklarar att de bland annat utformar 

prognoser baserat på sina konkurrenter. Vi kan även påvisa utifrån vår 

litteraturgenomgång att Hinterhuber (2008) betonar vikten av att sätta priser i 

förhållande till sina konkurrenter. Dock poängterar producent Glorija Tolic 

(telefonintervju, 2016-04-25) att de själva har kapacitet att sätta de priser de vill men att 

de måste vara realistiska. Vi kan baserat på vår intervju identifiera att Tolic menar att de 

snarare tar större hänsyn till detaljisterna än konkurrenterna. Vi kan konstatera att Tolics 

yttrande däremot går emot producent Peter Sjöswärd (telefonintervju, 2016-04-28) åsikt 

då han framhäver att de inte tar hänsyn till detaljisterna i första hand utan endast om de 

måste. Sjöswärd uppger även att det är konsumenternas prisbild som främst ligger till 

grund för deras prissättning vilket ligger i linje med Gummessons (2008) teori där han 

betonar vikten av att förstå kundens kund. 

5.2.2 Prissättningsstrategier 
Grewal, Roggeveen, Compeaub och Levya (2012) betonar att detaljister använder sig av 

olika prissättningsstrategier för att finna vägar att konkurrera. Vidare tyder Danziger, 

Hadar och Morwitz (2014) studie på att konsumenter föredrar att handla i butiker med 

frekvent rabatterade priser. Vår studie visar på att handeln behöver bli ännu mer 

strategisk i sin prissättning och att detaljister måste hitta andra strategier än 

prissättningar för att locka konsumenter. Detta ligger i linje med Heil och Helsen (2001) 
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som belyser att det finns en risk med ständiga prissänkningar då det kan leda till en ond 

cirkel. 

Branschexpert Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20) framhäver att en effekt av 

konkurrensen är att aktörer pressar sina priser. Två av tre branschexperter diskuterar 

Media Markts situation och kan se en tendens att företag sätter pengar i marknadsföring 

och säljer till under inköpspris. Media Markts varuhuschef Magnus Gränefält (personlig 

intervju, 2016-04-22) instämmer i att de i Sverige fortfarande inte tjänar någonting 

vinstmässigt. Vi tycker oss kunna se att Media Markts situation bekräftas av Mason och 

Mayers (1984) teori Loss-leader pricing som bygger på temporära prissättningar. 

Dessutom kan vi se att denna teori har en nära koppling till Philips och Sterns (1977) 

strategi Limit pricing. 

Syam, Hess och Yang (2016) understryker att prissänkningar vanligtvis betraktas som 

tillfälliga konkurrensmedel för att stärka företagets position på marknaden vilket vi kan 

se framträder i Media Markts strategi. Hinterhuber (2008) ifrågasätter dock dessa 

radikala prissänkningsmetoder eftersom han menar att det inte är hållbart i längden 

vilket är i enlighet med detaljisten Magnus Gränefälts (personlig intervju, 2016-04-22) 

uttalande om att Media Markt trots denna strategi inte går med vinst. Utifrån dessa 

resonemang uppfattar vi därför att strategin endast fungerar som en kortsiktig taktik.  

5.2.3 Priskrigets utveckling 
Samtliga respondenter är eniga om att priskriget aldrig kommer upphöra. Branschexpert 

Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-20) poängterar att när det finns en tydlig 

transparens blir människor prismedvetna. Vi kan utifrån Arnbergs uttalande identifiera 

en svårighet med att tillämpa Besanko, Dranove, Shanley och Schaefers (2013) 

prissättningsstrategi som syftar till att inte avslöja sitt pris för konkurrenterna. Vidare 

menar branschexpert Arnberg att det är kundernas köpvanor att vara prismedvetna och 

titta noga på priset innan de köper något vilket intygas av Fulgoni (2014) som hävdar att 

kunder gör noggranna sökningar innan köpbeslut.  

Branschexpert Klas Elm (telefonintervju, 2016-04-22) spekulerar även kring huruvida 

den priskonkurrens som råder på hemelektronikmarknaden kommer överföras på andra 

branscher. Utifrån vårt empiriska material tycker vi oss kunna se att anledningen till att 

priskrigsfenomenet kommer yttra sig tydligt även i andra branscher är de 

jämförelseverktyg som vuxit fram de senaste åren. Detta kan vi se ha stöd Kim och Has 
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(2014) teori då de påpekar att jämförelsesidor har ökat i popularitet de senaste åren. 

Från vår empiriska datainsamling framgick det vidare att på grund av jämförelseverktyg 

på Internet hamnar priset i fokus eftersom det är smidigt att hitta den aktör som har lägst 

pris. Detta ligger i linje med Bodur, Klein och Arora (2015) resonemang då 

jämförelsesidor resulterar i att konsumenterna får ökad kunskap om vad marknaden har 

att erbjuda och det påverkar konsumentens utvärdering av priset. 

Producent Glorija Tolic (telefonintervju, 2016-04-25) understryker även att Internet är 

en av anledningarna till varför priskriget aldrig kommer upphöra. Hon poängterar likaså 

att Internet gjort att branschen blivit ännu mer prispressad. Enligt Heil och Helsen 

(2001) kan priskrig bringa konsekvenser som minskad innovationsförmåga. Vi tycker 

oss här kunna se en anknytning till Tolics yttrande att många kunder väljer att handla på 

Internet och därför måste man som butik vara innovationsrik för att ligga steget före. 

Tolics resonemang har likaså stöd i Ladudons (2013) teori som menar att företag 

behöver ta fram nya strategier då deras gamla affärsmodeller har blivit föråldrade till 

följd av Internets framfart. 

Branschexpert Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) hävdar att priskriget är 

något aktörer måste lära sig att leva med och förhålla sig till. Varuhuschef Roger 

Bertilsson (personlig intervju, 2016-04-18) hoppas aldrig att priskriget kommer upphöra 

eftersom då har aktörerna slutat anstränga sig eller så är det kunden som har slutat bry 

sig om vad det kostar. Enligt Bertilsson kommer detta aldrig att hända eftersom det inte 

kommer minska utan snarare spetsats. Lifengs (2016) poängterar att konkurrensutsatta 

branscher måste vara innovationsrika för att överleva vilket vår studie styrker då 

Bertilsson understryker att priskriget ställer krav på detaljisterna att förbättras och hänga 

med i förändringarna. Vidare menar branschexpert Jonas Arnberg (telefonintervju, 

2016-04-20) att detaljisterna har byggt en konsument som tar nedsatta priser för givet 

vilket bekräftas av Heil och Helsen (2001) teori. Författarna framhäver att det finns en 

risk med ständiga prissänkningar då de gör att konsumenterna vänjer sig och har svårt 

att acceptera framtida prishöjningar. 

5.3 Relationer  
Merparten av respondenterna framhäver att relationer är grunden och det handlar om att 

skapa långvariga relationer. Producent Peter Sjöswärd (telefonintervju, 2016-04-28) 

berättar att de har nära relationer till sina återförsäljare och han förklarar att de har haft 
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kontakt med samma inköpare under många år vilket gör att de kommer varandra nära. 

Vår empiriska insamling har samtycke av Viio och Grönroos (2014) som framhäver 

vikten av att driva långsiktiga relationer, samt Noshad och Awasthi (2015) som hävdar 

att långsiktiga relationer resulterar i bättre kvalitet och lägre kostnader. Likaså Jiang, 

Shiu, Henneberg och Naudes (2016) teori ligger i linje med dessa uttalanden kring 

relationer. 

Samtliga detaljister framhäver vikten av att ha ett bra och nära samarbete med sina 

leverantörer vilket bekräftas av Chalotra och Andotra (2015) som hävdar att samarbete 

mellan olika parter är ett fördelaktigt verktyg. Detta stöds även av Teller, Kotzab, Grant 

och Holweg (2016) som genom sin studie bevisar att återförsäljare kan få fördelar 

genom samarbete med sina leverantörer.  Även Perez, Whitelock och Florins (2013) 

studie tyder på att samarbete skapar goda förutsättningar för att utvecklas och skapa ny 

gemensam kunskap. Gupta och Choudhary (2016) understryker att samarbete är 

avgörande för framgången i en organisation vilket producent Glorija Tolic 

(telefonintervju, 2016-04-25) bekräftar. Hon belyser vikten av nära samarbeten då hon 

förklarar att de besöker butikerna ofta för att finnas tillgängliga för återförsäljarna. 

Vidare förklarar producent Christian Welander (personlig intervju, 2016-04-26) att de 

har goda relationer tack vare att de har rätt människor på rätt plats. Welander menar 

vidare att om inte dessa goda relationer hade funnits hade de varit tuffare och de hade 

fått påtryckningar från återförsäljarna på ett annat sätt. Vi identifierar att Welanders 

uttalande bekräftas av Mostafa (2016) som betonar att samarbete skapar värde och 

förbättrar företags konkurrensfördelar. Dessutom har vår studie stöd av Gassenheimer 

och Ramsey (1994) som framhäver att marknader som präglas av tuff konkurrens 

uppmuntrar till ömsesidigt beroende och därmed samarbete med den andra parten. Vi 

tycker oss också se att detta ligger i linje med Tsengs (2014) teori gällande att 

leverantörsrelationer har blivit strategiska tillgångar för företags överlevnad. 

5.3.1 Leverantörsrelationer 
Varuhuschef Roger Bertilsson (personlig intervju, 2016-04-18) påstår att 

priskonkurrensen har en påverkan på relationen mellan detaljister och producenter. 

Detta har stöd i Gupta och Choudharys (2016) resonemang då många växande företag 

tillsammans med sina leverantörer fokuserar på priset. Samtliga respondenter är eniga 

om att förr tog sig detaljister och producenter mer tid för varandra genom personliga 

besök. Vi kan utifrån vårt empiriska material se att det råder motsättningar kring vilken 
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part det är som inte tar sig tid. Två av tre detaljister uppgav att förr åkte leverantörerna 

ut till återförsäljarna och gjorde personliga möten men att de idag inte har pengar och 

resurser till det. Producent Peter Sjöswärd (telefonintervju, 2016-04-28) menar dock att 

det är detaljisterna som inte tar sig tid för regelbundna möten vilket han anser har en 

negativ påverkan på relationen. Utifrån dessa uttalanden kan vi se att både detaljister 

och producenter upplever att de har brist på tid och därför inte prioriterar personlig 

kontakt. Frohlich och Westbrook (2001) framhäver att hög nivå av integration mellan 

två aktörer skapar en bättre prestanda. Vi kan här uttyda att relationen mellan detaljister 

och producenter kan bli lidande på grund av att det personliga mötet blir bortprioriterat.  

Bjornland, Persson och Virum (2003) belyser att ett företags olika leverantörer bör 

behandlas på olika sätt. Författarna hävdar att vissa leverantörsrelationer är komplexa 

medan andra är enkla men kan likväl bringa värdefulla inslag till företaget. Denna teori 

bekräftar vår studie då samtliga detaljister och producenter uppgav att de har olika 

relationer med de olika producenterna respektive återförsäljarna. Vi tycker oss också 

kunna se ett samband med Van Weeles (2012) teori där han framhäver att relationen 

påverkas beroende på antalet leverantörer. I enlighet med Van Weele (2012) spekulerar 

vi kring hur det resonemang som förts fram av respondenterna orsakas av att de har 

många leverantörer vilket gör det svårt att upprätthålla en nära relation med samtliga 

leverantörer. Vårt resonemang har även här en nära koppling till Van Weele (2012) som 

menar att antal leverantörer påverkar graden av beroende mellan parterna. Detta ligger 

också i linje med Kraljics (1983) modell som kategoriserar leverantörer vilket bevisar 

att det finns ytterligare stöd för att leverantörer bör behandlas olika. 

Angående huruvida priskonkurrensen har någon påverkan på relationen mellan detaljist 

och producent menar varuhuschef Magnus Gränefält (personlig intervju, 2016-04-22) 

att han känner av en spänning eftersom de måste pressa sina leverantörer om de märker 

att de förlorar på att sälja sina produkter. Producent Christian Welander (telefonintervju, 

2016-04-26) spekulerar i att priskonkurrensen gjort att det blivit tuffare. Dock uppger 

han att de har så goda relationer med sina återförsäljare att de kommer undan pressen 

lite. Vi tycker oss kunna se att Welanders uttalande delvis bekräftas av Frohlich och 

Westbrook (2001) som framhäver att fungerande samarbeten mellan leverantörer skapar 

bättre förutsättningar. Producent Gloria Tolic (telefonintervju, 2016-04-25) invänder 

dock och menar att om man bygger en nära relation så kan man inte låta priset komma 
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emellan och hon hävdar därför att priskonkurrensen inte har så stor påverkan på 

relationen mellan detaljist och producent.  

Däremot menar producent Peter Sjöswärd (telefonintervju, 2016-04-28) att en stor 

skillnad är att idag arbetar de mycket mer med priset på produkterna än tidigare. Vi kan 

se att detta styrks av Gupta och Choudharys (2016) studie som visar på att många 

växande företag fokuserar på priset på sina leverantörer. Sjöswärd menar vidare att 

många handlare upplever att lönsamheten är för låg och då uppstår det mycket 

diskussioner kring priset på en produkt och då kan de behöva ta hjälp av sina 

leverantörer för att få bättre prisförutsättningar. Branschexpert Ivar Handeland 

(personlig intervju, 2016-04-26) anser att priskriget gör att parterna provar att få till ett 

mer strategiskt samarbete vilket han menar är en positiv utveckling. Handelands 

uttalande tyder på att vår studie ligger i linjer med Tseng (2014) som påvisar att 

leverantörsrelationer har blivit strategiska tillgångar då marknaden präglas av en hård 

konkurrens. Dock poängterar Handeland att det kan vara svårt att utveckla väl 

fungerande samarbeten då det handlar om planering. 

5.3.2 Relationer i värdekedja 
Gadde och Håkansson (1998) framhäver att bra relationer med befintliga leverantörer 

kan bringa effektivitet. Detta stödjer vår studie då branschexpert Ivar Handeland 

(personlig intervju, 2016-04-26) upplever att alla aktörer idag har blivit ännu tajtare i 

värdekedjan för att uppnå en större effektivitet. Vi finner också att Ho och Lu (2015) 

samtycker då de anser att samarbete är ett bra verktyg för att frambringa ny kunskap och 

förbättrad effektivitet. Samtliga producenter uppgav att de strävar efter att ha ett nära 

samarbete med sina återförsäljare för att vinna fördelar, vilket till viss del bekräftas av 

So och Sun (2010) som påvisar att överföra information mellan varandra främjar 

leverantörsrelationen. Även Frohlich och Westbrook (2001) lyfter fram att prestandan 

blir bättre vid hög nivå av integration mellan leverantörer. Författarnas teori ligger i 

enlighet med producent Peter Sjöswärds (telefonintervju, 2016-04-28) yttrande om att 

de arbetar nära sina återförsäljare genom bland annat prissättning, distributionskanal 

och specifikationer. Ovanstående framställningar utgör likaså en tydlig koppling till 

Doyle, Moore och Morgan (2006) tes där de belyser att om ett företag hanterar sina 

leverantörer bra kan det öka förståelsen i försörjningskedjan samt Prajogo och Olhager 

(2012) som lyfter fram att integration i värdekedjan är ett viktigt bidrag för 

leverantörskedjan. 
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5.3.3 Makt och beroende 
Vi kan utifrån vår empiriska insamling utläsa att samtliga detaljister uttalar sig om att 

det är väldigt få leverantörer som kan säga nej till en återförsäljare eftersom båda är 

beroende av varandra. Exempelvis framhävde butikschef Git Randahl (personlig 

intervju, 2016-05-12) att ömsesidigt beroende är av vikt då hon menar att producenterna 

vill att de som detaljister ska sälja deras produkter i butiken medan de vill sälja 

producenternas varumärken för att tjäna pengar. Vi kan identifiera ett visst samband 

med Nagati och Rebolledos (2013) teori som lyfter fram att beroendet av sina 

leverantörer gör att företag blir mer engagerade i sina leverantörers verksamhet. Vi 

tycker oss även kunna se att Randahls uttalande har en nära förbindelse till Emersons 

(1962) teori som understryker att det generellt handlar om ömsesidigt beroende. Likaså 

hävdar He, Ghobadian och Gallear (2013) att hög grad av ömsesidigt beroende är en 

drivkraft av kommunikationen i en relation. Thomas, Esper och Stank (2010) betonar att 

återförsäljare överväger att samarbeta med sina leverantörer för att skapa 

konkurrensfördelar. Detta bekräftas av vår studie då butikschef Randahl understryker att 

relationen med deras leverantörer är goda på grund av att de tillsammans kan 

konkurrera och hitta gemensamma lösningar. 

En aspekt som är av intresse är ett råd som framkommer ur He, Ghobadian och Gallears 

(2013) studie där de påvisar att återhållsamhet av makt bringar långsiktiga fördelar i en 

relation. Denna teori är intressant för vår studie då tre av nio respondenter poängterar att 

starka producentvarumärken har mer makt och därmed mer att säga till om. Vidare kan 

vi uttyda att dessa uttalanden har stöd i Axelsson och Agndals (2012) teori som belyser 

att vissa leverantörer har mer makt än andra. 

Branschexpert Ivar Handeland (personlig intervju, 2016-04-26) framförhåller att makten 

har förflyttat sig historiskt. Han betonar att makten en period fanns hos detaljisterna, en 

period hos leverantörerna och sen hos producenterna. Dock poängterar han att makten 

idag snarare sitter hos kunden. På grund av den hårda konkurrensen menar producent 

Peter Sjöswärd (telefonintervju, 2016-04-28) att det har blivit en maktförskjutning och 

makten har förflyttats till detaljisterna. Den maktförändring som vår studie visar på 

bekräftas av Fernie och Sparks (2014) som poängterar att makten idag har överförts från 

leverantör till detaljist. Även Sutton-Brady, Kamvounias och Taylor (2015) samtycker 

då de hävdar att under de senaste 15 åren har leverantörernas maktövertag minskat. 

Detta intygas även av branschexpert Jonas Arnberg (telefonintervju, 2016-04-22) som 
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uttalar sig om att i handeln generellt är det detaljisterna som har makten. Dock menar 

han att om man ser till hemelektronikbranschen har fortfarande leverantörerna någon 

form av makt. Gassenheimer och Ramsey (1994) poängterar att maktskiftningar beror 

på hur marknaden ser ut vilket vi kan se som en förklaring till Arnbergs uttalande.  
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer vi att besvara uppsatsens syfte genom att presenteras 

de slutsatser vi kommit fram till efter bearbetning av den empiriska insamlingen och 

den teoretiska referensramen. Slutligen kommer vi att lägga fram några avslutande ord 

gällande uppsatsens utformning. 

6.1 Besvarande av uppsatsens syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida den priskonkurrens som råder 

mellan detaljister påverkar relationen till producenter. Uppsatsen syftar även till att 

täcka det kunskapsgap som finns inom området och bidra till en ökad förståelse kring 

den rådande priskonkurrensen. Denna uppsats ämnar tillämpas på den svenska 

marknaden för hemelektronik.  

Vi drar slutsatsen att priskonkurrensen inom hemelektronikbranschen påverkar 

relationen mellan detaljist och producent. Studien tyder på att prisfokuset gör att det 

råder en priskonkurrens vilket gör att aktörer tvingas ställa krav på varandra och pressa 

priser för att överleva. Resultatet tyder på att prisfokuset skapar negativa spänningar i 

relationen då aktörerna tvingas förhandla om bättre villkor eftersom lönsamheten är för 

låg i hemelektronikbranschen. Tidigare forskning av Heil och Helsen (2001) samt Rao, 

Bergen och David (2000) påvisar att konsekvenser av priskonkurrens är minskade 

marginaler och lönsamhetsproblem. Vårt teoretiska bidrag till tidigare forskning är att 

priskonkurrens inte endast har en påverkan på lönsamheten i ett företag utan kan också 

skapa negativa spänningar i relationen mellan detaljist och producent.  

Vidare tyder vår studie på att priskonkurrensen gör att detaljister och producenter 

tenderar att gå in på varandras försäljningsområden vilket kan skapa påfrestningar i 

relationen. Orsaken till detta är att aktörer försöker hitta nya vägar att konkurrera för att 

undvika priskonkurrensen genom att producenter blir detaljister och detaljister blir 

producenter. Detta resultat har stöd i tidigare forskning av Lifeng (2016) och Laudon 

(2013) som framhäver att företag behöver ta fram nya strategier för att möta 

marknadens förändrade struktur. Vårt komplement till tidigare forskning är således att 

en aktuell strategi som bemöter den förändrade strukturen på hemelektronikmarknaden 

är att aktörer beträder varandras områden.  
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Vi drar slutsatsen att priskonkurrensen skapar närmre relationer i värdekedjan för att 

uppnå större effektivitet och lönsamhet. Detta resultat styrker Mostafas (2016) samt 

Thomas, Esper och Stanks (2010) tidigare forskning som visar på att samarbete 

uppmuntras för att skapa konkurrensfördelar. Vår argumentation är att det skapas 

närmre relationer i värdekedjan eftersom företag börjar se varandra som medspelare och 

börjar samarbeta för att vinna konkurrensfördelar. Ett komplement till vår teoretiska 

referensram, som framkom i vår studie, är att brist på resurser och tid minskar det 

personliga mötet mellan detaljister och producenter. Vi drar slutsatsen att detta fenomen 

beror på priskonkurrensen då det förr inte var lika tuff konkurrens och det då var 

vanligare med personliga besök. Vår studie visar på att denna tidsbrist påverkar 

relationen negativt då båda parter inte känner sig prioriterade i samma utsträckning 

längre. 

Avslutningsvis tyder vår studie på att makten mellan detaljist och producent förflyttat 

sig historiskt. Detta styrker tidigare forskning av Fernie och Sparks (2014) samt Sutton-

Brady, Kamvounias och Taylor (2015) som visar på att makten har förflyttats från 

producent till detaljist. Vi drar slutsatsen att detta är en indirekt effekt av 

priskonkurrensen. Detta baserar vi på studiens resultat som visar på att konsumenternas 

prismedvetenhet är en av de största orsakerna till att priskonkurrensen eskalerat. Vidare 

visar vår studie på att det är detaljisterna som har närmast kontakt med kunden och 

därmed är de som besitter informationen vilket ligger till grund för att detaljisterna 

besitter makten. Vi drar slutsatsen att detta maktskifte har en påverkan på relationen 

mellan detaljist och producent då producenten förr var van vid att besitta makt medan 

de idag kan uppleva att de befinner sig i underläge.  

6.2 Avslutande ord 
Syftet med vår uppsats var att undersöka huruvida priskonkurrensen påverkar relationen 

mellan detaljist och producent vilket vi anser att vi har skapat en förståelse kring. Vi har 

under uppsatsen gång haft ett intresse för området och anser oss ha uppnått syftet med 

att täcka det kunskapsgap som förekom. Vi anser att vi har täckt detta kunskapsgap då 

vi fört fram teoretiska bidrag inom ett område som det inte tidigare forskats kring. 

Avslutningsvis vill vi framhäva konstruktiv kritik till studiens tillvägagångssätt som 

följer nedan. 
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En kritik vi riktar mot vår studie är att urvalet varit begränsat. På producentsidan hade 

vi önskat att få deltagande från ett större antal respondenter eftersom producenternas 

åsikt var av stor vikt i vår uppsats. Vi har kontaktat ett stort antal producenter dock har 

dessa tyvärr haft svårt att ställa upp på grund av tidsbrist. Vi hade även nu i efterhand 

önskat att vi hade haft möjlighet att utforma fler personliga intervjuer då vi uppfattade 

att de generellt tillförde mer till vår uppsats gentemot de utförda telefonintervjuerna. 

Vi har i vår uppsats endast intervjuat respondenter som är verksamma på den svenska 

marknaden. Då det i uppsatsens analys framkom att Sverige är en liten del i det stora 

hela anser vi att vidare forskning med fördel kan utföra intervjuer på globala 

respondenter. Med stöd i vår uppsats har vi kunnat tyda att relationen mellan detaljist 

och producent inom hemelektronikbranschen påverkas av priskonkurrensen. Förslagsvis 

anser vi därför att framtida forskning bör studera priskonkurrensens påverkan på 

relationen mellan detaljist och producent i andra branscher. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide till detaljister 
1. Vad har du för befattning?   

2. Hur länge har du arbetat med detta?   

3. Hur ser ert företags situation i branschen ut idag? Varför?   

4. Hur skulle du beskriva konkurrenssituationen på hemelektronikmarknaden idag?    

5. Hur ser era samarbeten ut med producenter?    

6. Har ni olika relationer till olika leverantörer?    

7. Hur tycker ni att relationen mellan er och producenter påverkas av konkurrensen?   

8. Är ni beroende av era leverantörer? Exempelvis om ni anser att ni får ett dåligt pris 

av en leverantör har ni kapaciteten att inte köpa in av denna leverantör och i sådana fall 

välja en annan?   

9. Vad gör ni för att differentiera er från era konkurrenter?   

10. Utvecklar ni egna varumärken?   

11. Hur tänker ni kring hur ni prissätter? Varför prissätter ni som ni gör?    

12. Gör konkurrensen att ni tvingas prisförhandla med producenterna eller sänker ni era 

egna marginaler?   

13.  Har er verksamhet förändrats genom åren? Varför har ni förändrats?   

14. Kan ni se någon skillnad från förr till nu när det gäller priskonkurrensen? Finns det 

någon skillnad i relationen mellan detaljister och producenter?   

15. Hur påverkas ni av andra företags eventuella inträde och strategier samt redan 

etablerade företags strategier?    

16. Anser du att priskriget är gynnsamt för hemelektronikbranschen? 

17. Vad tror du krävs för att priskriget ska upphöra?    

18. Hur tror ni att er position på marknaden ser ut om fem års tid? 
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8.2 Intervjuguide till producenter 
1. Vad har du för befattning? 

2. Hur länge har du arbetat med detta? 

3. Hur ser ert företags situation i branschen ut idag? Varför? 

4. Hur tror ni att den priskonkurrens som råder inom hemelektronikbranschen påverkar 

er som producenter? Känner ni av konkurrensen som råder? 

5. Hur ser era samarbeten ut med era återförsäljare? 

6. Hur tycker ni att relationen mellan er och detaljisterna påverkas av konkurrensen? 

7. Är det främst detaljisternas eller konsumenternas prisbild som styr er prissättning? 

8. Har ni kapacitet att prisförhandla själva eller är ni beroende av de priser ni får från era 

leverantörer och bakåt i ledet? 

9. Upplever ni att ni har en maktposition över detaljisterna så att ni inte behöver ändra 

era priser efter deras krav? 

 ) Om svaret är “ja”, hur upplever ni att denna maktposition ser ut?  

B) Om svaret är “nej”, upplever ni snarare att ni befinner er i underläge? 

10. Har er verksamhet förändrats genom åren? Varför har ni förändrats? 

11. Kan ni se någon skillnad från förr till nu när det gäller priskonkurrensen? 

 ) Om ”ja”, hur ser denna skillnad ut? 

12. Kan ni se någon skillnad från förr till nu, finns det någon skillnad i relationen 

mellan detaljister och producenter? 

13. Anser du att priskriget är gynnsamt för hemelektronikbranschen? 

14. Vad tror du krävs för att priskriget ska upphöra? 

15. Hur tror ni att er position på marknaden ser ut om fem års tid? 
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8.3 Intervjuguide till branschpersoner 
1. Vad har du för befattning? 

2. Hur länge har du arbetat med detta? 

3. Vet du om den totala konsumtionen av hemelektronik har ökat eller minskat de 

senaste åren? 

4. Vad präglar hemelektronikbranschen? Typiska särdrag.  

5. Hur har senare inträden påverkat marknaden och aktörerna?  

6. Hur tror ni att den priskonkurrens som råder inom hemelektronikbranschen påverkar 

producenter?  

7. Hur tycker ni att relationen mellan detaljister och producentmärker påverkas av 

konkurrensen? 

8. Vem uppfattar ni har makten? Detaljister eller producenter. Varför?  

9. Hur tror ni diskussionen kring prissättning ser ut hos både detaljister och 

producenter?  

10. Hur tror ni att möjligheterna för produktutveckling ser ut? Tenderar detaljisterna att 

gå över till egna varumärken? Börjar producenter utveckla lågprisprodukter? Hur börjar 

tankarna gå gällande produktutveckling?  

11. Kan ni se någon skillnad från förr till nu när det gäller priskonkurrensen? Finns det 

någon skillnad i relationen mellan detaljister och producenter?  

12. Anser du att priskriget är gynnsamt för hemelektronikbranschen? 

13. Vad tror du krävs för att priskriget ska upphöra?  

14. Anser du att det diskuteras/uppmärksammas kring konkurrensens påverkan på 

producenter eller är det främst fokus på detaljist och konsumenter i media? 

 

 

 


