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Sammanfattning  
Konkurrensen inom detaljhandeln har ökat kraftigt till följd av ett ökat antal aktörer med allt 

större butikskoncept. Denna utveckling och konkurrenssituation har inneburit större utmaning för 

de mindre detaljhandelsföretagen på grund av deras begränsade ekonomiska och personella 

resurser. För att bemöta den ökade konkurrensen har behovet av affärsstrategiska anpassningar 

ökat och butikerna inom detaljhandeln har fått intensifiera sina marknadsföringssatsningar för att 

vara konkurrenskraftiga.  

 

En drivande faktor i denna ökade konkurrens är utvecklingen mot stora och globala jättelika 

butiker; så kallade big-box retailers. Dessa företag, som Wal-mart, Tesco och IKEA erhåller stora 

konkurrensfördelar med sitt låga pris, stora sortiment och allt-i-ett koncept. När big-box retailers 

etablerar sig på en marknad har studier visat visat både positiva och negativa resultat på 

etablerade butiker. Forskning på hur dessa butiker hanterar konkurrensförändringarna i och med 

en big-box etablering är däremot mer begränsad. Studierna pekar dock på att mindre butiker 

engagerar sig i strategiskt beteende. Studier på hur detaljhandelsföretag bemöter konkurrens från 

big-box-företaget IKEA är bristfällig. Syftet med denna studie är att mäta och analysera hur 

affärsverksamhetsnära sällanköpsbutiker i Umeås centralort (till IKEA) affärsstrategiskt bemöter 

en etablering av IKEA. Studien har sin utgångspunkt i den etablering av IKEA som skedde under 

våren 2016. 

 

Studien är genomförd i form av ett valexperiment där butiksansvariga tagit ställning till fyra 

hypotetiska förändringar på marknaden i och med IKEAs etablering. Studien har begränsats till 

affärsverksamhetsnära sällanköpsbutiker inom möbler, kök, vitvaror, heminredning och husgeråd 

belägna i Umeå centralort, Sverige. Huvudstudien utformades i form av ett frågeformulär som 

innefattade bakgrundsvariabler om respondent och företag, nuvarande bemötande av 

konkurrensen från IKEA samt fyra olika hypotetiska händelser. Utifrån de hypotetiska 

händelserna var respondenternas uppgift att välja det alternativ som representerar deras mest 

sannolika strategival för att bemöta IKEAs etablering. Insamlad data sammanställdes och 

analyserades genom chi2-test i syfte att besvara studiens problemformulering: Hur kan 

marknadsförändringar till följd av IKEAs etablering påverka sällanköpsbutikernas 

affärsstrategier? 

 

Resultatet från studien visar på att majoriteten (60 %) av respondenterna har bemött IKEAs 

etablering med affärsstrategiska förändringar, genom att förändra en eller flera av sina strategier. 

Resultaten indikerar att framtida händelser ökar antalet respondenter som förändrar sina 

affärsstrategier. Däremot påvisas att den grupp som inte förändrat sina strategier vid IKEAs 

etablering, tenderar att i större utsträckning också välja att inte göra några strategiförändringar i 

de hypotetiska händelserna. Vidare tyder resultaten på att om butikerna bemöter konkurrensen så 

görs detta genom att erbjuda bättre personlig service och förändra produktutbudet. Detta är i linje 

med de differentieringsstrategier som tidigare forskning visat är vanliga, Därtill görs satsningar 

på utökad marknadsföring, men detta val tenderar att vara olika beroende på vilken hypotetisk 

händelse som respondenterna ställs inför. Resultatet är entydigt i avseende på att prisstrategier, i 

termer av promotioner och rabatter, inte anses vara aktuellt i detta sammanhang för att bemöta 

etableringen av IKEA, vilket är i linje med vad tidigare studier i avseende på big-box retailers har 

visat. Däremot kan inte respondenternas val att förändra sina affärsstrategier förklaras av de 

person- och företagsspecifika bakgrundsvariablerna. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att ge en introduktion till ämnet samt en problembakgrund. Vidare 

presenteras problemformulering och syfte, följt av studiens teoretiska och praktiska bidrag, 

avgränsningar samt begreppsförklaringar.  

  

Under de senaste 20-åren har detaljhandeln vuxit kraftigt till följd av en allt snabbare 

urbanisering, ökad köpkraft och sjunkande priser (Rämme et al., 2010, s. 39; Bergström, 2010, s. 

15). Detaljhandelns utveckling har karaktäriserats av stora strukturomvandlingar och 

koncentrationsförändringar (Rämme et al., 2010, s. 38) till främst de större städerna och 

regionerna (Rämme et al., 2010, s. 13), vilket lett till att företag etablerar sig därefter för att ta del 

av möjligheterna (Rämme et al., 2010, s. 28f). Denna tillväxt av konsumenter till storstäderna har 

inneburit en tillökning av företag och butiker inom detaljhandeln, vilket fått till konsekvens att 

två av fem små detaljhandelsföretag under de senaste fem åren upplevt en ökad konkurrens från 

både omvärlden och inhemsk marknad (Tillväxtverket, 2015).  

 

Tillväxten och omställningen i detaljhandelssektorn drivs på av flertalet krafter. Digitaliseringen 

har diversifierat konkurrensen till internetbutiker, allt fler handelscentrum byggs utanför 

stadskärnan och stora detaljhandelsjättar har vuxit fram. Tillväxten av det sistnämnda har 

inneburit att marknadsmiljön blivit allt mer fientlig, vilket framför allt påverkat mindre 

detaljhandelsföretag negativt, med sina begränsade ekonomiska- och personella resurser. Stabila 

konkurrenssituationer för lokala detaljhandelsföretag har förbytts mot snabba skiften och 

omvälvningar på marknaden och för konkurrensen. (McGee & Rubach, 1997, s. 83f)  

 

De stora, ofta globala detaljhandelsföretag, även kallade big-box retailers, är en viktig förklaring 

till omställningen som utmanar traditionella detaljhandlare (Haltiwanger, 2010, s. 119). Big-box 

retailers är volymmässigt stora detaljhandelsföretag som säljer en stor variation av produkter till 

generellt lägre priser (Irvine och Clark, 2007, s. 53; Rudholm et al., 2015, s. 8) Här finns jättar 

som Wal-mart, Starbucks, Hennes & Mauritz och möbelföretaget IKEA (Haltiwanger, 2010, s. 

119; Foster et al., 2015, s. 3f). De traditionella detaljhandelsföretagen möter ökad konkurrens när 

dessa företag etablerar sig lokalt, eftersom de ofta kännetecknas av lågprisstrategier och “allt-i-

ett” koncept (Ailawadi et al., 2010, s. 577). Dessa fördelar får konsumenterna att spendera en allt 

större del per krona på big-box företagen. Konsumenterna har sedan 1950-talet fördubblat sin 

konsumtion på dessa företag, till hela 60 % av varje spenderad krona (Basker et al., 2012, s. 545). 

 

Den här typen av konkurrensutveckling gör att affärsstrategiska beslut blir kritiska för företagens 

överlevnad på marknaden (Ailawadi et al., 2010, s. 589f). Företagen som inte reagerar på en 

förändrad konkurrenssituation riskerar fallande intäkter som kan bestå under flertalet år efteråt 

(Peterson & McGee, 2000, s. 178). De affärsstrategiska verktygen är många och kan ske på både 

direkt företagsstrategisk nivå och på marknadsföringsmässig nivå. Det gemensamma syftet är 

dock att skapa ett unikt värde för konsumenterna. På den strategiska nivån menar Porter (1979, s. 
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143f) att företag måste differentiera verksamheten, nischa den mot ett fokuserat segment eller att 

vara prisledare på marknaden. Det innebär att företag ändrar på delar av den affärsstrategiska 

positionen vilket ofta innebär en förändring av flera strategielement. (Porter, 1979, s. 143f) 

 

För att konkretisera de olika verktygen som används för att uppnå en konkurrenskraftig 

verksamhet används ofta “konkurrensmedelsmixen” för att analysera de faktorer ett företag kan 

förändra, vilket inkluderar produktutbudet, prisstrategier, promotion och distribution (Kuester et 

al., 1999, s. 91; Kotler et al., 2001). Andra författare har utvecklat modellen för att specifikt möta 

den konkurrenssituation och miljö som detaljhandelsföretag lever i. Ailawadi et al. (2010, s. 579) 

menar att verktygen främst består av pris, promotion och sortiment eftersom merparten av 

detaljhandelsföretagens erbjudande består av vilket sortiment som valts. Men de fysiska 

erbjudandet är inte allt i detaljhandeln. Hernant och Boströms (1979, s. 162) modell 

“sexhörningen” (hädanefter engelskans retail mix) har inkluderat elementen personal och service 

som har visat sig viktiga för just detaljhandelsföretag. Retail mixens sex olika egenskaper som 

påverkar kunders butiksval och som formar butikens affärsstrategi är geografiskt läge, sortiment, 

pris, service, människor och promotion. Sammantaget skapas företagens konkurrensstrategi 

genom de val de gör inom var och ett av dessa element, vilket syftar till att bibehålla och förbättra 

konkurrenskraften i företaget. (Hernant & Boström, 1979, s. 162) 

1.2 Problembakgrund 

Den ökade konkurrensen inom detaljhandeln och strukturomvandlingen mot allt fler stora företag 

och specifikt big-box retailers, pressar de mindre företagen till att förändra sig affärsstrategiskt. 

Tidigare forskning visar att etableringar av big-box retailers sätter igång en marknadsförändring 

som både påverkar etablerade företag negativt och positivt beroende på affärsverksamheternas 

likheter. (Peterson & McGee, 2000, s. 178; Merriman et al., 2012, s. 321). Det etablerade 

företagets reaktion på konkurrensen kan få betydande konsekvenser för företagets 

konkurrenskraft, eftersom flertalet studier visat på sjunkande intäkter i och med big-box retailers 

etableringar. Men det gäller inte i alla lägen, och företag som förändrat sin strategi med hjälp av 

affärsstrategier har sett positiv effekt på försäljningen (Ailawadi et al., 2010, s. 589f). Trots det är 

den vanligaste reaktionen- ingen reaktion alls (Peterson & McGee, 2000, s. 178). De som klarat 

av den ökade konkurrensen har främst reducerat sitt sortiment och/eller förändrat sitt sortiment 

ifrån vad det nyetablerade big-box retailern sålt. Denna förändring har ofta inneburit en 

differentiering mot dyrare varor. Dessutom har förbättrad service för kunderna varit en vanlig 

strategi. (Cotton & Cachon, 2012, s. 144ff) 

 

I svensk kontext har trenden mot både fler big-box retailers och generellt större butiker pågått 

sedan mitten av 1990-talet (Bergström, 2002, s. 29). Det har gjort konkurrenssituationen hårdare 

och svenska detaljhandelsföretag har, likt internationella studier påpekat, fokuserat allt mer på 

hela butikskoncept, med kvalitetsfokus, service och ett djupt och brett utbud för att vara 

konkurrenskraftiga. Det är dock främst de stora butikskoncepten som varit framgångsrika inom 

detaljhandeln, vilket också är den främsta källan till konkurrens på den lokala marknaden. 

(Bergström, 2002, s. 32). I svensk kontext är möbelvaruhuset IKEA det mest kända exemplet på 

en big-box retailer. IKEAs affärsverksamhet är inom sällanköpsvaruhandeln, där bland annat 
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möbler, husgeråd och inredning ingår (Svedström, 1999, s. 4). IKEA har 19 varuhus runt om i 

Sverige och är idag ett av världens största detaljhandelsföretag med 328 varuhus i världen (IKEA, 

2016a). IKEA karaktäriseras av låga priser, brett sortiment inom främst möbler och heminredning 

och en gör-det-själv princip där kunderna själva monterar sina varor (IKEA, 2016b).  

 

Hur etablerade företag reagerar strategiskt på en stor etablering som IKEA är inte klarlagt. 

Tidigare forskning gjord av Daunfeldt et al. (2013, s. 8) påvisar att det i vart fall finns en positiv 

kundtillströmning till den stad som IKEA etablerar sig i. Omsättningen ökar med upp till 20 % 

med avtagande effekt på avståndet till etableringen (Daunfeldt et al., 2013, s. 8). Den andra 

studien på IKEAs etablering i Sverige gjorde Rudholm et al. (2015, s. 47) där 

detaljhandelsföretagen gav uttryck för en påtaglig oro inför etableringen. Vid en uppföljning 

dryga halvåret efter etableringen var samma respondenter besvikna på att deras förväntningar på 

IKEAs etablering inte uppfylldes och flertalet menade att positiva effekter uteblev för dessa 

företag. (Rudholm et al., 2015, s. 47). Dessa något motstridiga resultat indikerar på att redan 

etablerade företag kan påverkas olika, utifrån deras situation och positionering på marknaden. 

Utifrån detta kan affärsstrategiska överväganden behövas för att bemöta den nya 

konkurrenssituationen efter IKEAs etablering. 

 

Våren 2016 öppnade IKEA sitt första varuhus i Umeå centralort. Med 90 stycken tillhörande 

butiker slogs ett helt nytt köpcentrum upp på en geografisk yta som aldrig tidigare använts för 

handel. Det nya handelsområdet ligger enskilt söder om Umeås citykärna och IKEAs varuhus 

inrymmer 9 500 olika varor på en yta av 30 000 kvadratmeter. (Affärsliv, 2016)    

 

 “Om de kommer hit drabbas vi naturligtvis”, uttalade sig butikschefen på möbelföretaget Jysk i 

Umeå. Andra möbelföretag var mer avvaktande, medan andra var positiva. Intresseorganisationen 

Svensk handels dåvarande regionchef sammanfattade etableringen med “Lokalt kommer säkert en 

del branscher att hamna i ett vakuum och få det svårt, men samtidigt lockar Ikea hit så många 

kunder att butiker också kan tjäna på en etablering”. (Meyer, 2011) 

   

Då tidigare forskning pekat på behovet av affärsstrategiska förändringar vid konkurrenshot, är det 

av intresse att förstå hur etablerade detaljhandelsföretag bemöter en etablering av en big-box 

retailer som IKEA. Försöker detaljhandelsföretag bemöta konkurrenshotet genom att anpassa 

eller förbättra sin verksamhet med affärsstrategiska förändringar eller väljer de att fortsätta som 

förr utan några förändringar? 

 

1.3 Problemformulering 

Hur kan marknadsförändringar till följd av IKEAs etablering påverka sällanköpsbutikernas 

affärsstrategier? 
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1.4 Frågeställningar 

1. Till vilken grad påverkar IKEAs etablering sällanköpsbutikers affärsstrategier i Umeå? 

2. Hur förändrar sällanköpsbutikerna sina affärsstrategier vid en IKEA-etablering?  

3. Vilka person-och/eller företagsspecifika egenskaper kan förklara sällanköpsbutikernas 

affärsstrategiska beslut? 

1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att genom ett valexperiment mäta och analysera hur 

affärsverksamhetsnära sällanköpsföretag i Umeå affärsstrategiskt bemöter en etablering av IKEA. 

 

1.6 Praktiskt och teoretiskt bidrag  

Tidigare studier på hur etablerade företag bemöter konkurrens från big-box retailers är enligt vår 

vetskap främst gjorda i amerikansk kontext. I svensk kontext är det utifrån vår vetskap inte 

undersökt hur detta påverkar, och i synnerhet inte IKEA. Med studien söker vi förstå hur en 

butiksetablering likt IKEA påverkar etablerade företags affärsstrategier och vilka strategival som 

görs i syfte att bemöta en större konkurrensförändring på marknaden. Valexperiment möjliggör 

att butikerna ställs inför framtida tänkbara händelser som kan undersöka respondenters 

intentioner att förändra sin strategi i dessa scenarion och isåfall på vilket sätt. Studiens resultat 

kan bidra med adderat stöd för butikers beslutsunderlag och underlätta framtida beslutsfattning 

kring hur konkurrenter agerar. Dessutom ger valexperimentet en möjlighet att se hur olika 

scenarion påverkar etablerade butikers benägenhet att förändra sina strategier. Utöver detta kan 

vårt teoretiska bidrag ges genom att undersöka om person- och/eller företagsspecifika kan 

förklara reaktionen på en sådan här etablering.  

 

1.7 Avgränsningar 

Denna studie omfattar butiker inom sällanköpshandeln lokaliserade i Umeå centralort. Inom 

sällanköpshandeln avgränsades studien till att undersöka butiker vars kärnverksamheter innefattar 

försäljning av möbler, kök, vitvaror, husgeråd eller heminredning.  

 

1.8 Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt tydliggörs begrepp som är av central betydelse för studien. 

 

Big-box retailer: En butik som kännetecknas med gigantisk kvadratmeteryta som vanligtvis har 

brett sortiment, höga marginaler/stora volymer samt att de framkallar stora förändringar på 

marknaden. (Arnold & Luthra, 2000, s. 139f) 

 

Differentiering: “Differentiation in retailing can be seen as a strategy with the objective of 

adapting certain store attributes more closely to the specific needs of chosen customer segments”. 

(Morschett et al., 2006, s. 277) 

 

Konkurrensfördel: En konkurrensfördel fås antingen genom att implementera en värdeskapande 

strategi som ej implementerats av nuvarande eller potentiella konkurrenter (Barney et al., 1989; 
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Barney, 1991) eller genom en bättre utförd implementering av strategi som andra konkurrenter 

utövar (Bharadwaj et al., 2003, s. 84).  

 

Retail mix: “... alla åtgärder en butik kan vidta för att öka sin försäljningsvolym”. 

Strategielementen innefattar pris, plats, produkt, promotion, personal samt service. (Hernant & 

Boström, 2011, s. 162) 

 

 ällank ps andel: Försäljning av kläder, skor, accessoarer, möbler och tyger, hushållsapparater 

och hemutrustning m.m. (Svedström, 1999)  

 

1.9 Händelseföretag IKEA 
IKEA är ett sällanköpsföretag vars verksamhetsområden tangerar försäljning av möbler, kök, 

vitvaror, heminredning och husgeråd till framförallt privatpersoner (IKEA, 2016d). I Sverige 

jobbade det cirka 13 000 personer totalt inom koncernen och IKEA-varuhusen hade tillsammans, 

under verksamhetsåret 2014, en omsättning på cirka 13 miljarder svenska kronor samt cirka 38 

miljoner besökare. (IKEA, 2014) Snittantalet besökare per varuhus för ett år uppgår därmed till 

cirka 1,9 miljoner vilket utgör cirka 158 000 besökare per månad. Totalt finns 20 varuhus 

etablerade i Sverige (IKEA, 2016c) och det senaste varuhuset av dessa öppnades under vårvintern 

2016 i Umeå. Umeås population uppgick till 120 777 invånare vid årsskiftet 2015/2016. Detta 

indikerar på IKEAs storlek i förhållande till stadens population.  

 

IKEA-varuhuset med tillhörande handelsområde i Umeå hade sitt invigningsdatum den 26 

februari (2016) och har inneburit närmare 800 nya arbetstillfällen, vilket enbart på IKEA 

inneburit att 250 nya jobb tillsatts (Affärsliv, 2016). I relation till vårt företagsurval för studien 

uppgår medelantalet anställda till 11 stycken. Omsättningen för det nya varuhuset i IKEA 

uppskattas uppgå till 680 miljoner per år baserat på ett medelvärde från total omsättning för 

varuhusen under verksamhetsår 2014 (IKEA, 2014). IKEA-varuhuset är lokaliserat i utkanten av 

Umeå på det externa handelsområdet som heter Söderslätt och har en sammanlagd yta, 

tillsammans med Avion shoppingcentrum, som uppgår till 70 000 kvadratmeter. 
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2. Metod  

2.1 Ämnesval  

Beslutet av ämne grundar sig dels på ett intresse för marknadsföring och dess relevans inom 

affärsstrategiskt beslutsfattande. Vi båda har studerat Civilekonomprogrammet med inriktning 

Handel och Logistik, där vi fått insikter i detaljhandelns snabba utveckling och vilka krafter som 

påverkar hela branschen. Därför fann vi det intressant att undersöka hur särskilda företag hanterar 

denna snabba omställning. När tidpunkten föll sig så väl att IKEA just skulle etablera sig, fann vi 

det extra intressant att undersöka hur detta skulle påverka redan etablerade företag. En utav oss 

har god kontakt med ett antal företagare i Umeå, som under tiden före etablering uttryckt en oro 

för konsekvenserna av IKEAs etablering (med tillhörande köpcentrum). Frågeställningen väcktes 

då om hur dessa mindre butiksägare skulle hantera detta ur en affärsstrategisk synvinkel. Oron 

fanns där trots att de också hade vetskap om en “generell försäljningsökning” i staden från 

tidigare forskning. Eftersom forskningen, trots allt, är begränsad på IKEAs påverkan fanns det 

intressanta vinklar som tidigare inte hade undersökts. Av dessa anledningar valde vi detta ämne.          

  

2.2 Förförståelse  

Forskarnas personliga värderingar, såsom egna åsikter och känslor, kan göra avtryck på 

forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013, s. 52). Forskning som till för stor del präglas av egna 

värderingar och förutfattade meningar menar Bryman & Bell (2013, s. 52) borde ses som ogiltig 

eller ej vetenskaplig. Durkheim (1938, s. 31) styrker med påståendet att “alla förutfattade 

meningar måste bort” då detta utgör en form av värderingar som påverkar forskningens 

objektivitet. Dock kommer olika val som görs i processen påverkas av värderingar och dessa 

värderingar bör enligt Bryman & Bell (2013, s. 52) hållas under kontroll till största möjliga mån 

för att sträva efter objektivitet. Hålla fullständig kontroll över forskarens personliga åsikter och 

känslor anses vara omöjligt menar Bryman & Bell (2013, s. 52). Helt värderingsfri forskning 

existerar inte idag vilket innebär att subjektiva faktorer därmed påverkar forskningen. Subjektiva 

faktorer bör därmed redogöras för i syfte att ge insikt gällande erfarenheter som ligger till grund 

för hur forskningsprocessen tar sin form. (Holme & Solvang, 1997, s. 30) Teoretisk och praktisk 

förförståelse speglar forskarnas tidigare erfarenheter och Johansson Lindfors (1993, s. 25f) 

exemplifierar utbildning och arbetslivserfarenheter som fenomen som inverkar på en forskares 

värderingar. I vår studie har ambitionen varit att i så stor utsträckning som möjligt genomgående 

förhålla oss objektivt. Nedan följer beskrivning av vår teoretiska och praktiska förförståelse inom 

ämnet. 

 

2.2.1 Teoretisk förförståelse  

Vi har genom vår utbildning på Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik 

uteslutande haft inslag av detaljhandeln och konkurrens. Grundkurser i marknadsföring har givit 

förståelse för koncept som marknadsföringsmix, SWOT-analyser som avser att beskriva 

företagens analyser av marknaden och dess egen kapacitet ur ett konkurrensperspektiv. Utöver 

detta har konkurrensstrategier i generella termer såsom Porters generiska strategier examinerats. 

Detta utgör en grundförståelse som bidrar till att ämnet inte är helt främmande för oss och som 

därav givit intresse att för vidare studier inom. En av författarna har inriktat sig mot 

marknadsföring som studerats på avancerad nivå där kurser som Perspectives on strategy, Market 
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Analysis och Strategizing - Planning and Processes ingick. Innehållet berör företagsstrategier, 

marknadsanalyser och riskhantering, samt förståelse för hur konkurrenskraft och lönsamhet är ett 

resultat av samtliga aktiviteter som företag vidtar. Den andra författaren har under läst kurser 

inom Retail marketing, Brand & product management och Företagsutveckling på avancerad nivå, 

utöver tidigare nämnda studier.   

 

2.2.2 Praktisk förförståelse  

Den ena av författarna har arbetat med försäljning av heminredning i en mindre butik som 

successivt expanderat under arbetsperioden. Butiken har erfarit konkurrens från andra företag på 

marknaden och en del av arbetsansvaret innefattade butikskommunikation och 

marknadskommunikation för butiken såväl som bemötande och personlig försäljning. Insikter har 

utvecklats rörande hur konkurrenskraft är beroende av alla åtgärder som butiken utövar och att 

stor vikt för denna butik är att skapa mervärde och ett unikt koncept som överträffar kundernas 

förväntningar.  

Den andra författaren har bott i Umeå i tio år och har före samt under tiden som IKEA etablerat 

sig i Umeå varit kommunpolitiskt engagerad. Genom detta engagemang har deltagande i 

diskussionerna gjorts rörande IKEAs etablering och hur dess konsekvenser påverkar staden med 

omnejd. Författaren har även varit i nära kontakt med en detaljhandelsägare parallellt med IKEAs 

inträde på marknaden och fått insikt i resonemang som förts avseende bland annat val av 

bemötande och tillhörande strategier.  

 

2.3 Teoretiskt metodval  

2.3.1 Ontologi  

Ontologi handlar huruvida sociala entiteter är att betrakta som objektiva eller subjektiva. Det styr 

därmed människans syn på verkligheten och huruvida den är en social konstruktion eller en 

objektiv verklighet utan mänsklig inverkan. (Bryman & Bell, 2011, s. 41f). Objektivismen avser 

en verklighet som inte påverkas av sociala aktörer, vilket innebär att yttre fakta är utanför vår 

kontroll och styr det vi ser. Mot det synsättet står konstruktionismen, som utgår ifrån att sociala 

företeelser skapas och ständigt revideras i ett socialt samspel mellan aktörer. (Bryman & Bell, 

2011, s. 43) Konstruktionismen menar således att verkligheten konstrueras, eller åtminstone 

tolkas, av den sociala aktören (Jonassen, 1991, s. 10). Det gör att sociala aktörer kan uppleva 

samma situation avsevärt olika och att det är betraktarens roll att tolka och söka förstå 

uppkomsten av denna upplevelse (Saunders et al., 2009, s. 111).    

Den konkurrenssituation vi ämnar undersöka är en och samma verklighet för alla företagare i vårt 

urval. IKEAs etablering är ett faktum och företagare har att förhålla sig till den faktiska påverkan 

detta har, som till syvende och sist syns positivt eller negativt på företagens försäljning. Däremot 

kan konkurrens som begrepp och tolkningen av densamma skilja sig mellan företagarna, utifrån 

både erfarenhet och andra subjektiva parametrar. Det skulle tala för att det finns en 

konstruktionistisk influens (Jonassen, 1991, s. 9). De har ändå, som vi ser det, samma verklighet 

att förhålla sig till, eftersom vår praktiska metod syftar till att konstruera en hypotetisk men fix 

verklighet. Därför håller vi också vår utgångspunkt objektivistisk.   
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2.3.2 Epistemologi 

Epistemologi är vad som är godtagbar och giltig kunskap inom ett studerat område. Begreppet 

sätter ljuset på vilka principer inom den samhällsvetenskapliga forskningen som ska gälla för att 

uppnå en rättmätig verklighetssyn. (Bryman & Bell, 2011, s. 35)  

 ositivism och hermaneutik är, enligt  ohansson  indfors (1993, s. 37), de två primära 

epistemologiska inriktningarna att ta hänsyn till. Enligt Bryman &  ell (2011, s. 3 ) finns fyra 

kriterier för positivismen   örst kan kunskap endast bekräftas via sinnen (fenomenalism) och har 

således ett strikt observeringskrav.  ör det andra ska observationerna göras utifrån en tidigare 

teoretisk grund som utmynnar i hypoteser och hypotesprövning. För det tredje ska fakta som 

samlas in ligga till grund för hypotesprövning och eventuell revidering av det teoretiska. Sist ska 

den därmed också förhålla sig objektiv och söker närma sig de uppställda kriterierna inom den 

naturvetenskapliga kunskapssynen. (Bryman & Bell, 2011, s. 36)  

I kontrast står hermaneutiken som istället vill skapa   rståelse för mänskligt beteende genom att 

tolka mänskliga handlingar. Den är därmed subjektiv i sin natur ( riksson   Wiedersheim, 2014, 

s. 83). Eftersom vi utifrån en teoretisk grund söker förklara butiksansvarigas strategival, har vi 

inget uppsåt att förstå eller ge en subjektiv tolkning på deras val. Däremot ämnar vi diskutera de 

strategival som kommer ur empirin för att skapa djupare insikter. Vi kommer med vald empirisk 

metod analysera datan över vilka val de gör. Vi kommer därmed att förhålla oss utifrån de 

positivistiska utgångspunkterna. 

 

2.4 Forskningsansats   

Deduktiv och induktiv forskningsansats är två uppfattningar inom vetenskapen om hur 

förhållandet teori och praktik bör se ut för att en forskningsansats ska kunna leda till ny kunskap 

(Bryman & Bell, 2011, s. 31; Johansson & Lindfors, 1993, s. 44). Den deduktiva ansatsen är en 

teoriprövande process, som inleds med vedertagen teori och syftar till att se om teorin stämmer 

och är applicerbar i det specifika fallet. Det innebär att den deduktiva ansatsen genererar empiri 

som testas mot den teoretiska ramen, vilket vanligen föranleds av konstruerandet av hypoteser 

eller en modell. (Bryman & Bell, 2011, s. 31; Johansson & Lindfors, 1993, s. 55) I den andra 

änden står den induktiva ansatsen som enligt Saunders et al. (2009, s. 61) kan beskrivas som en 

teoribildningsprocess, som tar observationer till skapandet av teori. Induktionen börjar med 

datainsamling av specifika företeelser som sedan ligger till grund för ett nytt eller en 

vidareutveckling av ett teoretiskt område (Flick et al., 2004, s. 161).   

 

Trots att hypoteser är vanligt i deduktiv ansats (Johansson & Lindfors, 1993, s. 55) ämnar vi inte 

att generera hypoteser, eftersom tidigare forskning inte svarar upp mot vilka strategier som kan 

förväntas och ingen teoretisk modell föreligger för hypoteser. Hypoteser skulle därmed kunna 

begränsa resultatet och analysen. Vår utgångspunkt är dock fortfarande i det deduktiva 

ramverket, eftersom vi härleder vår forskning utifrån affärsstrategisk teoribildning och inte ämnar 

att generera ny teori. Den är därmed deduktiv i aspekten att vi utgår från teorin för att generera 

kunskap om vad som sker i vårt avgränsade område. 

 

Det bör även tilläggas att det i all forskning krävs en viss balans mellan induktion och deduktion 
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(Bryman & Bell, 2011, s. 35). En överdriven induktion skulle utesluta användandet av teoretiska 

perspektiv och begrepp som kan underlätta för hela forskningsprocessen, samtidigt som en 

extrem eller överdriven deduktion skulle utesluta möjligheten till teoribildning (Kenneth, 2000, s. 

88). Även om vi inte ämnar bidra till teoribildning så har vi sannolikt under forskningsprocessen 

haft inslag av induktion och induktiva insikter i form av exempelvis generaliserbara slutsatser. 

Det är därför i de flesta fall bättre att uppfatta deduktiva och induktiva strategier som tendenser 

och inte som något oskiljbart (Bryman & Bell, 2011, s. 35). 

 

2.5 Forskningsstrategi  

 vantitativ och kvalitativ metod är inom vetenskapliga studier de två främsta 

forskningsstrategierna som kan användas för att generera ny kunskap. De särskiljer sig i teorins 

betydelse, kunskapssyn och världssyn. Den kvantitativa strategin kännetecknas av en insamling 

och analys av kvantifierbar data, test och verifiering av teorier, samt identifiering av variabler att 

studera. Den andra forskningsstrategin är kvalitativ metod och är av interpretivistisk natur, som 

ämnar att generera teori och tolka resultatet utifrån ord och beteendemässiga observationer 

istället för siffror. (Creswell, 2014, s. 18f; Bryman & Bell, 2011, s. 49) Creswell (2014, s. 19) 

beskriver kvalitativ metod som att fastställa meningen med ett socialt fenomen utifrån 

deltagarens synvinkel. Därmed är kvalitativ metod induktiv i förhållandet mellan teori och 

praktik och konstruktionistisk i sin syn på hur ting existerar och samverkar ( ryman    ell, 

2013, s. 391).   motsats är den kvantitativa istället förenlig med ett deduktivt angreppssätt, en 

positivistisk kunskapssyn och en objektivistisk världssyn ( ryman    ell, 2011, s.  9f).  m 

studien syftar till att a) identifiera de faktorer som påverkar ett resultat, b) nyttan med en 

intervention eller c) identifiera de bästa förklaringsvariablerna, så är den kvantitativa metoden att 

föredra (Creswell, 2014, s. 20).  

 

Eftersom vi ämnar klarlägga hur butiksansvariga reagerar strategiskt på förändringar i 

konkurrenssituationen vid IKEAs etablering, avser vi inte att tolka beteendet, utan identifiera 

vilket beteende (vilka strategier) som används. Strategiska beslut är komplexa och kräver ofta en 

konstruerad hierarki av prioriteringar, att väga för -och nackdelar och göra avvägningar för att 

åstadkomma bästa beslutet för det gemensamma bästa (Saaty, 2009, s. 3f). Studien utgår därför 

från att rangordna attribut och se vad de väljer och vad de väljer bort, utifrån trade-off 

situationerna. Det möjliggör för oss att “ställa upp en verklighet” som respondenterna sedan 

förhåller sig till. En kvalitativ ansats hade istället låtit respondenterna presentera verkligheten 

utifrån deras specifika perspektiv (Bryman & Bell, 2011, s. 414). Vi anser att dessa komplexa 

beslut kräver att respondenten presenteras inför en tydlig struktur som möjliggör för personen att 

väga olika intressen mot varandra, vilket inte hade fångats upp genom exempelvis intervjuer på 

ett standardiserat sätt. Dessutom hade intervjuer möjliggjort för respondenten att kunnat svara 

socialt önskevärt (response sets) för att framhålla de strategier som låter bäst för butikens 

anseende. (Bryman & Bell, 2011, s. 241) Utifrån Creswell (2014), så väl som Bryman & Bell 

(2011), föranleder ovanstående resonemang ett deduktivt angreppsätt och en objektiv världssyn, 

vilket leder oss logiskt till ett kvantitativt metodval.       

 

 nligt  ryman    ell (2011, s.  9) är ett objektivistiskt synsätt, en positivistisk kunskapssyn 

samt deduktivt angreppssätt vanligt sammanhängande i samhällsvetenskaplig forskning.  ftersom 
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studien utgår från dessa styrks vidare att en kvantitativ forskningsstrategi är lämpad för studien. 

 

2.6 Studiens perspektiv  

Den här studien antar ett företagsperspektiv, där den absoluta majoriteten av litteratur antar detta 

perspektiv och respondenterna är butiksansvariga inom detaljhandeln. Men eftersom konkurrens 

på marknaden både beror på företagens affärsstrategiska val och kunder/konsumenters 

köpbeteende kommer vissa vetenskapliga fält att tangera ett konsumentperspektiv. Vårt intresse 

ligger dock helt i att undersöka ur ett företagsperspektiv eftersom det är butikerna (dess 

butiksansvariga) som har till uppgift att göra affärsstrategiska överväganden för att vara 

konkurrenskraftiga.  

2.7 Litteratursökning och teorival  

För att erhålla kunskap om de teorier och begrepp som är relevanta inom det valda 

forskningsområdet krävs en genomgång av tidigare studier (Bryman & Bell, 2013, s. 111) De 

artiklar som använts har uteslutande varit förstahandskällor, där intressanta refereringar i 

sekundärkällor har spårats tillbaka till ursprungskällan, för verifiering och fördjupning. 

Inledningsvis var huvudmålet att ringa in de vetenskapliga områden som var mest relevanta. 

Eftersom ämnet är outforskat i svensk kontext sökte vi förståelse genom amerikansk 

forskningslitteratur. Vi ringade in fenomenet big-box retailers för att definiera hur stora företag 

skiljer sig i etablering jämfört med mindre kedjor. Därefter har litteratursökningen fokuserat på 

forskningen om strategier och konkurrensmedel inom detaljhandeln. Den tidigare 

forskningslitteraturen har väglett i processen att identifiera de huvudsakliga teorierna inom 

affärsstrategier och konkurrensmedel, och de omkringliggande faktorer som kan påverka företags 

konkurrenskraft och konkurrenssituation. Alla elektroniska källor har identifierat via Google 

Scholar och Umeå Universitetsbiblioteks databaser. Merparten av dessa har hittats via EBSCO 

Business Source Premier. Därtill har böcker använts via Universitetsbiblioteket.      

 

Nyckelord: Retail mix, Business strategies, Big-box retailers, Retail strategies, Small business 

strategies, Competitive strategies, Choice experiment.   
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2.8 Källkritik  

Vi har genomgående förhållit oss kritisk till den litteratur vi tagit del av, vilket enligt Bryman & 

Bell (2013, s. 111) är viktigt för att tolka och förstå andra skribenters arbete. Genom att förhålla 

sig källkritisk kan informationskällorna granskas i syfte att avgöra om dessa är tillförlitliga 

(Thur n, 2013, s.  ).  i har valt att uppmärksamma vilken tidskrift som publiceringen skett i, 

antalet citeringar via Google Scholar och härlett vilka forskare och områden som har varit mest 

uppmärksammade via de artiklar som varit publicerade i vetenskaplig tidskrift. Som tidigare 

påpekats ovan har utgångspunkten för källorna varit primärkällor, vilket enligt Thurén (2013, s. 

45) är ansedda som mer tillförlitliga än en sekundärkälla. För att förhålla oss kritiska till enskilda 

vetenskapliga artiklar och författare har vi i använt oss av flera källor, som bedömts som 

oberoende av varandra, för att stärka trovärdigheten i informationen, vilket är ett viktigt 

förhållningssätt inom källkritik (Thurén, 2013, s. 36).  Eftersom den mesta forskning inom vår 

frågeställnings utförts på amerikanska big-box retailers är det viktigt att vara medveten om dess 

begränsade överförbarhet till svensk kontext. Dels är ett IKEA-varuhus mer fokuserad på 

sällanköpsvaror än vad Wal-mart är, vilket också Rudholm et al. (2015, s. 8) nämner som en 

begränsning i forskningen. Det gör att reaktionen på marknaden i svensk kontext kan vara 

annorlunda och att det resultat som återges på amerikansk detaljhandelsmarknad inte ska tas för 

att vara applicerbart i andra länder. Därav också vårt val att inte deducera hypoteser i vår valda 

metod.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Big-box retailers 

Eftersom big-box retailers särskiljer sig från vanliga detaljhandelsföretag i fysisk storlek, 

omsättning och påverkan på övriga konkurrenter, ges här en bild av deras egenskaper.   

  

Big-box retailers som begrepp blev allt mer igenkänt under 1990-talet och kännetecknas som 

butiker med gigantisk kvadratmeteryta som vanligtvis är lokaliserade i ett externt läge. Big-box 

retailers karaktäriseras av breda produktsortiment, höga marginaler/stora volymer samt att de 

framkallar stora förändringar på marknaden. (Arnold & Luthra, 2000, s. 139f) Big-box retailers 

har visat sig ha betydande konkurrensfördelar gentemot mindre konkurrerande företag i form av 

bland annat stordriftsfördelar och varumärkesigenkänning (Hambrick et al., 1982, s. 521). Deras 

konkurrenskraft består i en högre produktivitet än vanliga företag, vilket lett till att de också 

består betydligt längre på marknaden (Foster et al., 2015, s. 29f). Den stora 

försäljningsmarknaden dessa företag kan erbjuda sina underleverantörer skapar 

förhandlingsstyrka gentemot underleverantörerna som därför tvingas pressa priserna. Av den 

anledningen kan big-box retailers sätta konkurrenskraftiga priser ut mot kund och samtidigt hålla 

mer gynnsamma marginaler än mindre aktörer. Utifrån dessa nämnda egenskaper kan de ofta 

erbjuda varor till många olika kundsegment, vilket skapar konkurrens mot ett brett spektrum av 

företag. (Arnold & Luthra, 2000, s. 140) Det omfattande utbudet lägger grund för kunders 

möjlighet att kunna inhandla allt de behöver på en och samma plats (Haltiwanger et al., 2010, s. 

116f). Av dessa anledningar visas det en tydlig differens mellan traditionella företag och stora 

big-box retailers. Big-box retailers som koncept med ett shoppingkomplex utgör på grund av dess 

omfattning en större konkurrens för andra företag än de traditionella företagen (Gripsrud & 

Grønhaug, 1985, s. 343). Sammantaget med bilden av händelseföretaget IKEA (se 2.3.6) visas 

här hur konceptet med big-box retailers kan påverka konkurrenssituationen för etablerade butiker. 

Av ovan nämnda beskrivning tydliggörs att IKEA är av annan magnitud än en vanlig 

butiksetablering. Av dessa anledningar kommer vidare teoretisk referensram att ha sin 

utgångspunkt i den litteratur om affärsstrategier som har utförts med ett big-box perspektiv.  

3.2 Konkurrens på en marknad 

Företag känner av konkurrens, inte bara från en ny aktör, utan också utifrån de förändringar som 

sker mellan alla konkurrenterna på marknaden (Porter, 1980, s. 88). Den konkurrensen ger 

upphov till rivalitet mellan företagen, vilket utmynnar i en potentiell ompositionering på 

marknaden om en eller flera av konkurrenterna känner press från någon av aktörerna på 

marknaden eller ser möjligheter i en ompositionering. Eftersom konkurrenterna på en marknad 

har ett ömsesidigt beroende kommer ett företags strategiska förändring att potentiellt sätta igång 

en kontrareaktion bland andra på den marknaden. (Porter, 1980, s. 17) Företag kan då med 

marknadsföring och/eller företagsstrategiska beslut påverka sin egen konkurrenskraft för att 

behålla eller öka sina marknadsandelar (Porter, 1979, 137f; Kotler et al., 2001, s. 87) 
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När ett företag utsätts för en förändrad konkurrenssituation kan de förändra en eller flera av 

elementen i sin konkurrensstrategi. Företaget kan med ett (1) eller flera av elementen reagera på 

tre sätt: Öka något av elementen, minska det samma eller fortsätta som förr. (Ailawadi, 2010, s. 

579). Här finns generellt två strategier för företagen: Företag som väljer att försvara sin position 

agerar på förändringen genom att exempelvis öka på marknadsföringen, förändra sitt sortiment 

och sänka priserna, vilket benämns som ett “retaliatory” beteende. Den andra valmöjligheten 

innebär att företaget anpassar sig (accommodating) till den nya konkurrenssituationen och hittar 

sin nisch (differentiera) på marknaden, vilket är likartat med en ompositionering. (Ailawadi, 

2010, s. 579) 

 

Av detta kan vi se att konkurrensen både uppstår vid nyetableringar, men också utifrån reaktionen 

av etablerade konkurrenter på marknaden. Det innebär att etableringen av IKEA både kan 

innebära konkurrens per se, men också genom att de andra konkurrenterna ompositionerar sig. 

Eftersom vi har ett företagsperspektiv finner vi det viktigt att belysa att det finns flera sidor av 

konkurrensen i den situation vi undersöker.    

 

Som nämnt konkurrerar företagen och försöker skapa fördelar gentemot varandra. Detta i syfte att 

komma åt kunderna och dess köpkraft. Kunders preferenser och vad som påverkar dem vid valet 

av butik är av central betydelse för butikerna att ta i anspråk. Denna uppsats syftar till att studera 

hur förändring i konkurrens på marknaden påverkar företag sinsemellan genom att utlösa en 

eventuell strategiförändring. Att belysa kundernas roll och funktion i detta konkurrensförhållande 

är därmed viktigt då företags strategival syftar till att skapa en konkurrenskraftig position 

avseende kampen om köpkraften. Företagen konkurrerar mot varandra om kunderna. I figur 1 

åskådliggörs detta trianguleringsförhållande. 

 

 
    Figur 1: Schematisk bild över konkurrensförhållandet. (Egen figur) 
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3.3 Konkurrensstrategier 

En av de mest omskrivna och accepterade affärsstrategiska teorierna är Michael Porters (1985, s. 

11) generiska strategier (Akan et al., 2006, s. 43). De generiska strategierna syftar till att 

klassificera olika tillvägagångsätt genom att skapa en konkurrenskraftig positionering av 

företaget på marknaden. Enligt Porter sker detta genom de tre strategierna kostnadsledarskap, 

differentiering eller genom fokuseringsstrategier (vilket bygger på de två förstnämnda). Detta val 

leder till företagets konkurrenskraft och företagsledaren måste därmed fatta ett beslut om vilken 

strategi att fokusera på. Ett icke-val leder annars till att företaget uppfattas som “allt till alla” och 

därmed hamnar i ett affärsstrategiskt vakuum med dålig konkurrenskraft till följd. (Porter, 1985, 

s. 11) Akan et al. (2006, s. 52) poängterar vidare att alla strategierna kan vara framgångsrika, med 

förutsättningen att företaget fokuserar tydligt på en av strategierna. Nedan följer de tre 

övergripande strategierna på hur företag kan positionera sig. 

 

Kostnadsledarskap fokuserar på att skapa konkurrensfördelar genom att hålla de lägsta 

kostnaderna på den specifika marknaden. Dessa företag karaktäriseras av stort utbud av 

basprodukter, mindre service och lägre priser än marknaden generellt. (Porter, 1985, s. 13) Porter 

menar att ett hållbart kostnadsledarskap kräver att företaget är det enda företaget med positionen. 

Att dela kostnadsledarskapet med något/några företag är enligt Porter förenat med en ohållbar 

positionering över tid och eftersom företag ständigt tävlar om att nå detta ledarskap, krävs det att 

företagen ständigt förbättrar sin kostnadseffektivitet för att vara ledande. (Porter, 1985, s. 13) 

Eftersom kostnadsledarskap och prisledarskap hänger samman har stora företag lättare än 

småföretag att implementera strategin (Wright, 1987, s. 95). Detta benämns som stordriftsfördelar 

och kräver en ständig process mot en kostnadseffektivare organisation (Morschett et al., 2006, s. 

276).   

  

Differentiering sker när företag söker unika egenskaper inom marknaden utifrån ett flertal attribut 

som konsumenten finner högt värde i (Porter, 1985, s. 14). Differentieringen innebär att 

företagets kunderbjudande särskiljer sig från det av konkurrenterna, genom att exempelvis 

förbättra en rad attribut så som kvalitén på produktutbudet, servicen som kunderna får av 

personalen och kundernas upplevda pålitlighet (Aaker, 2001, s. 6f). Företaget positionerar sig 

sedan enligt valda kriterier (Porter, 1985, s. 14). Fördelen med en differentiering är att fokus på 

marknaden skiftar från pris till andra värdeskapande attribut, vilket gör kunderna mindre 

priskänsliga och mer lojala (Aaker, 2001, s. 156). Morschett et al. (2006, s. 277) menar att 

differentiering inom detaljhandeln handlar om att anpassa en rad butiksattribut till konsumentens 

specifika behov inom det valda segmentet. Dessutom har en hård konkurrens inom detaljhandeln, 

krävt att fler än en (1) konkurrensfördel etableras och bibehållas gentemot konkurrenterna. 

(Morschett et al., 2006, s. 277) 

 

Fokusstrategier 

Fokusstrategierna differentierings- och kostnadsfokus syftar till att exploatera skillnader mellan 

företagets specifika målsegment och de andra segmenten på marknaden. Företag med lite resurser 

(främst monetära) kan inte serva hela marknaden och måste därför fokusera på ett segment för att 

få genomslag. Detta stärker varumärket, identiteten och företaget kan nå ut mer effektivt (Aaker, 
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2001, s. 181). När ett företag använder ett Differentieringsfokus försöker de bemöta ett 

kundsegments specifika behov, vilket kan vara lyxiga varor, eller specifika tillverkningsvillkor 

(Porter, 1985, s. 15). Kostnadsfokus exploaterar istället skillnaderna i priskänslighet inom ett 

specifikt segment, för att därmed differentiera sig. Dessa möjligheter uppstår på en marknad där 

aktörerna inte lyckas tillfredsställa segmentets behov. Porter menar vidare att konkurrensfördelen 

inte uppstår bara i att fokusera per se, utan att det krävs ett unikt värdeskapande som inte 

etablerade företag kan bestå. (Porter, 1985, s. 15) Tidigare forskning visar att affärsstrategier som 

differentiering och fokusstrategier är mest vanligt förekommande när detaljhandelsföretag 

reagerat på big-box retailers, eftersom prispressen från big-box retailers gör att etablerade företag 

positionerar sig mot mindre och mer nischade kundsegment (Cotton & Cachon, 2012, s. 144ff; 

Ailawadi, 2010, s. 591).  

3.4 Konkurrensstrategier inom detaljhandeln 

Med Porter som utgångspunkt har kritik, vidareutveckling och anpassning av modellen skett för 

olika branscher (Gilbert & Strebel, 1987; Walter & Knee, 1989; Conant et al., 1993). 

Huvudkritiken har sammanfattats med att 1) kombinationer av affärsstrategier diskuteras inte och 

2) att se affärsstrategier i endast två dimensioner är för enkelt, vilket gäller särskilt för strategin 

differentiering som har åstadkommits av företag på flera olika sätt (Morschett et al., 2006, s. 

277). Exempelvis beskriver Davies (1992, s. 19) att prisdimensionen tappat i betydelse på grund 

av att stora detaljhandelsföretag har cementerat en prispress, vilket gjort det svårt för andra 

mindre företag att konkurrera med pris. Därför menar han att en kombination av strategier blivit 

allt viktigare i syfte att differentiera företaget. Av den anledningen har Porters kriterium att 

företag måste välja en (1) strategi avtagit och i praktiken söker detaljhandelsföretag sig till en 

kombination av affärsstrategier för att vara konkurrenskraftiga (Morschett et al., 2006, s. 277; 

Walter & Knee, 1989, s. 80).     

  

Differentieringen inom specifikt detaljhandeln definierar Morschett et al. (2006, s. 277) som en 

strategi för att anpassa butiksattributen till de specifika behoven inom det valda kundsegmentet. 

  

Morschett et al. (2006, s. 276f) anser att detaljhandelns utveckling kräver en tydlig 

affärsstrategisk positionering jämfört med konkurrenterna för att vara framgångsrik på 

marknaden. Mindre detaljhandelsföretag är, i motsats till tidigare forskning, engagerade i 

strategiskt beteende, likt Porters generiska strategier (Armstrong, 2012, s. 50f). Palmer (1994, s. 

73) menar att en differentiering mot kvalitet för ett detaljhandelsföretag består av en 

sammansättning av attribut; en snabb och effektiv köpprocess, sortiment, kunskap och bemötande 

av personalen och butikslayouten. Vidare menar (Ailawadi & Keller, 2004, s. 333) att 

detaljhandelsföretaget måste fokusera på egenskaper som är svårare att imitera för 

konkurrenterna. Strategin borde därför hantera hela konsumentresan, från butiksatmosfären och 

att skapa inspiration för kunderna till att ha en “känslofokuserad” butiksimage.  stället för  orters 

tvådimensionella strategi, menar Wortzel (1987, s. 50) att tre strategier gäller för 

detaljhandelsföretag: 1) differentiering genom att erbjuda ett unikt sortiment jämfört med 

konkurrenterna, 2) differentiering via service genom att erbjuda unik service och personligt 

bemötande jämfört med konkurrenterna, och 3) prisledarskap. Till skillnad från Porter, anser 
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Wortzel att en kombination av två (men även tre) av strategierna är att föredra. Implementeringen 

sker sedan genom att välja rätt instrument, vilket diskuteras i konkurrensmedelsmixen (se 3.5). 

Utifrån kritiken mot Porters ursprungliga strategier och vårt specifika fokus på sällanköpsbutiker 

avser vi att lägga mer fokus på dimensionen om differentiering och därmed konkretisera 

strategierna inom vår målgrupp med konkurrensmedelsmixen. Prisdimensionen har enligt 

ovanstående källor tappat i betydelse, men eftersom pris kan vara en viktig del i 

differentieringsstrategier är det enligt oss av intresse att ta med pris i det fortsatta arbetet, för att 

låta studien klargöra dess betydelse. Därtill kommer vi behandla företagens strategier, som att de 

kan vara en kombination av de dimensioner som är nämnda ovan, vilket är ett avsteg från Porters 

(1980) ursprungliga modell. Eftersom vi ämnar identifiera nyanserna och hela spektrumet av 

strategier, finner vi det viktigt att låta respondenterna presentera och ta ställning till en 

kombination av dessa dimensioner.                                                                             

3.5 Konkurrensmedelsmixen 

För att gå in på konkurrensmedelsmixen, vilket fortsättningsvis kommer att kallas retail mix 

(sexhörningen; se Hernant & Boström, 2011) bör först marknadsföring som begrepp förklaras. 

Begreppet marknadsföring har länge varit föremål för många teoretiska skolor och ett begrepp 

vars definition är mångfacetterad. Den grundläggande utgångspunkten för begreppet är “en kamp 

om att utveckla och bibehålla sina konkurrensfördelar på bästa möjliga sätt”.  n fördjupning på 

synsättet innebär att konkurrensfördelar skapas med en effektiv användning av tillgängliga 

resurser för att hitta en gynnsam position på marknaden (Wensley & Day, se Hernant & Boström, 

2011, s. 33). Eftersom studiens fokus är på detaljhandeln och inte marknadsföring i generella 

termer, är utgångspunkten Hernant & Boströms (2011, s. 162) definition av marknadsföring inom 

just detaljhandeln. Hernant och Boström menar att marknadsföring innebär; 

 

 “... alla åtgärder en butik kan vidta för att öka sin försäljningsvolym.” 

 

För att betrakta de åtgärder som en butik kan vidta för att skapa sig en konkurrenskraftig position 

på marknaden kommer begreppet retail mix introduceras. Retail mix som teori kommer vidare att 

sätta ramen för en butiks sammanlagda marknadsföringsåtgärd. Denna marknadsföringsåtgärd, 

består av en viss komposition av retail mixens olika delar, och kommer utgöra den 

konkurrensstrategi som butiken har på marknaden den är verksam i. Retail mixen är en välanvänd 

konceptuell modell för att skapa kort- och långsiktiga konkurrensstrategier (Goi, 2009, s. 2) och 

har sedan 1965 och framåt antagit olika skepnader (för sammanfattning se Goi, 2009). Initialt 

användes McCarthy’s (19 0) modell för konkurrensstrategier som kallas marknadsföringsmixen 

vilket består av 4 element (4P) som är pris, plats, produkt och påverkan. Inom 

detaljhandelsbranschen har sedan ytterligare element blivit aktuella. McCarthy’s    fick utgöra 

stommen för modellen och sedan har retail mix som begrepp växt fram genom att addera 

ytterligare element.  

 

Marknadsföringsmixen har skiftat från att ha en produktionsfokus till att handla allt mer om ett 

kundfokus. Med kundfokus menas att lägga vikt vid förståelse av kunders behov samt försöka 

möta och tillgodose dessa vilket Popovic (2006, s. 261) anser är bidragande till att skapa 
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konkurrensfördelar. Retail mixen har utvecklats för att bättre passa det ökade fokuset på service 

och långsiktiga relationer (Möller, 2006, s. 421). Flera olika förslag på benämningar har framförts 

för att få in butikens egenskaper som aspekt i retail mixen (Ghosh & McLafferty, 1987; Gist, 

1968). En butiks egenskaper har enligt studier visat sig ha inverkan på den sammanlagda 

outputen för en butiks marknadsföring. Pan & Zinkhan (2006, s. 238) visar i en metastudie av 80 

olika studier att service visade sig vara den andra viktigaste faktorn för valet av butik, följt av 

kvalitet, butikens atmosfär, anställdas bemötande med flera. Till de ursprungliga 4 P: na som 

presenterats ovan har Hernant & Boström (2011, s. 162) adderat de två komponenterna 

människor och service i sin modell. Inom dessa två begrepp har butiksrelaterade aspekter såsom 

butiksdesign, exponering av varor och relationsskapande inkluderats. Dessa tillägg anser vi är en 

nödvändig utökning av McCarthys modell (1960) för vår studie eftersom studien har fokuserat på 

butikshandel, där dessa aspekter blir relevanta att inkludera. Sammantaget består retail mixen 

utav sex olika komponenter som tillsammans utgör butikens sammanlagda konkurrensstrategi. 

Dessa komponenter är pris, geografiskt läge, promotion, produktutbud, människor samt service 

(Hernant & Boström, 2011, s. 162). Dessa sex olika komponenter kommer redogöras vidare 

nedan. 

3.5.1 Pris 
Pris definieras som det monetära värde som sätts på en produkt eller tjänst. Prissättning på 

produkterna har en direkt koppling till en butiks ekonomiska resultat och en justering i pris får 

därför direkta konsekvenser för butiken. Pris som konkurrensmedel innebär en balans mellan 

många olika faktorer som skall samspela för att utmynna i positiva värden för en butiks 

lönsamhet. (Hernant & Boström, 2011, s. 205) I ekonomisk teori (Nyström, 1970; Oxenfeldt, 

1979) fastställs priset utifrån kostnaderna för butiken och utifrån marknaden där butiken bedriver 

verksamhet. 

 

För att bemöta konkurrens kan butiker förändra sin prisstrategi vilket kan göras genom defensiva 

eller offensiva strategier (Kuester et al., 1999; Yannopoulos, 2011). Dessa två olika strategier 

ämnar att skydda och bevara den egna butikens marknadsandel från konkurrerande företag men 

också med mål att öka butikens marknadsandel (Yannopoulos, 2011, s. 1). För att hålla uppe en 

butiks försäljningsvolym är en vanlig reaktion på konkurrens att sänka priserna menar Ailawadi 

et al. (2010, s. 4). När ett konkurrerande företag kommer in på marknaden så menar Yannopoulos 

(2011, s. 1) att prisattacker kan vara en strategi som en butik kan använda sig av för att försvåra 

företagets etableringsfas, vilket är en form av inträdesbarriär mot den nye aktören. Yamawaki 

(2002, s. 35f) poängterar dock att det, i allt högre utsträckning, förekommer exempel där företag 

inte bemöter konkurrens med att sänka priset. Vidare menar Peterson & McGee (2000, s. 172) 

och Cleeren et al. (2008, s. 470) att prisstrategier är sällsynt förekommande vid bemötande av 

konkurrens från big-box retailers eftersom dessa företag ofta bygger sin affärsidé på 

lågprisstrategier. Detta beror på att big-box retailern bland annat innehar stordriftsfördelar som 

mindre butiker kan ha svårt att mäta sig med, vilket gör att mindre butiker söker 

konkurrensfördelar i andra strategiska element (Hambrick et al., 1982, s. 521; McGee & Rubach, 

1997, s. 92). Företags strategier kan därmed skilja sig beroende på vilken egenskaper det 
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konkurrenshotade företaget samt det inträdande företaget har (Peterson & McGee, 2000, s. 172; 

Cleeren et al., 2008, s. 470).  

3.5.2 Geografiskt läge 

Geografiskt läge har enligt studier visat sig vara den viktigaste komponenten i en butiks 

konkurrensstrategi (Fotheringham, 1988; McGoldrick & Thompson, 1992; Moore & Mason, 

1969). Hernant & Boström (2011, s. 173) framför tre särskilda anledningar till varför geografiskt 

läge är en viktig komponent som bidrar till butikens konkurrenskraft. Det geografiska läget är en 

av två komponenter i retail mixen som konkurrenterna inte kan kopieras då geografiska läget är 

unikt. Den andra anledningen är att inta ett läge som utgör en så hög tillgänglighet för 

konsumenten som möjligt. (Hernant & Boström, 2011, s. 173) För det tredje kan läget utgöra en 

ekonomisk fördelaktighet då kostnaden för butiken påverkas av dess geografiska läge. (Hernant 

& Boström, 2011, s. 173) 

 

Distans och geografi påverkar företags konkurrenssituation då företag som konkurrerar på samma 

marknad interagerar med varandra. Företagen som konkurrerar med varandra inom samma 

marknad är det fenomen Gripsrud & Grønhaug (1985, s. 339) förklarar som begreppet rivalitet. I 

sin studie undersökte de hur detaljhandlare upplever rivalitet utifrån två variabler, nämligen 

storlek och distans. Storleken på konkurrenten hade betydelse för detaljisternas upplevelse av 

konkurrenshot där storlek mätt i omsättning och butikens kvadratmeterstorlek, utgör stigande 

upplevd konkurrens. (Gripsrud & Grønhaug, 1985, s. 343) Detaljhandlarna uppgav även ett 

samband med att en närmare distans till konkurrenten är ekvivalent med ett större konkurrenshot 

(Gripsrud & Grønhaug, 1985, s. 344). Sammantaget kan det geografiska läget ses som en 

lokaliseringsstrategi och en variabel som förklarar hur det relativa avståndet mellan 

konkurrenterna och konsumenten påverkar dess konkurrenskraft. Vi ämnar inte i denna studie att 

se geografiskt läge som en ”ompositioneringsstrategi”, eftersom vi utgår ifrån att alla butiker 

bibehåller sin nuvarande lokalisering. Däremot är det, av forskningen ovan, en viktig variabel att 

ta hänsyn till för att förstå hur konkurrensen företagen emellan kan upplevas utifrån dess avstånd 

till både IKEA och sinsemellan.  

3.5.3 Promotion 

I lägen med hård konkurrens, där butiker arbetar för att penetrera marknaden, används ofta olika 

kommunikationsinsatser för att konkurrera om kunderna (Yannopoulos, 2011, s. 1). Dessa 

insatser benämns som promotion, vilket motsvarar en butiks kommunikation med marknaden och 

den målgrupp de är verksamma i (Hernant & Boström, 2011, s. 227). Elementet används för att 

påverka konsumenter och förmedla butikens helhetserbjudande (Hernant & Boström, 2011, s. 

229). Promotion kan delas upp i två kategorier vilka benämns butikskommunikation samt 

marknadskommunikation.  

 

Det förstnämnda härrör främst kommunikation med marknad som vistas inne i butiken eller i 

dess geografiska närhet. Exempelvis kan butikskommunikation ske i form av olika typer av 

reklam i skyltfönster, genom produktexponering eller liknande. För att bemöta konkurrenshot kan 

befintliga företag införa sales promotions (Grant, 2002, s. 76). Sales promotions härrör en butiks 
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säljfrämjande åtgärder (Hernant & Boström, 2010, s. 239) vilket exempelvis kan göras genom att 

införa mängdrabatter, kupongerbjudanden och tävlingar (Gilbert, 2002, refererad i Hernant & 

Boström, 2010, s. 240).  

 

Marknadskommunikation behandlar istället den kommunikation vars geografiska placering inte 

nödvändigtvis finns i anslutning till butiken. Denna form av kommunikation sker vanligtvis 

genom olika typer av reklam i olika kommunikationskanaler som TV, radio och tidning. (Hernant 

& Boström, 2011, s. 227) Investeringar i olika typer av reklam ämnar till att försvara och 

förbättra sin marknadsposition och skapa fördelar gentemot konkurrenterna (Karakaya & 

Yannopoulos, 2011, s. 171). Antalet reklamkanaler har ökat markant under de senaste tio åren, då 

flera digitala plattformar introducerats. En sömlös reklamstrategi innebär idag att 

detaljhandelsföretagen finns i flertalet eller alla marknadsföringskanaler, för att fånga upp 

kundernas olika användarbeteenden. För att stärka sitt varumärke krävs därför att 

detaljhandelsföretag använder sig av både offline- och onlinekanaler med ett enhetligt budskap, 

vilket innebär en närvaro i både traditionell media och sociala medier där företagens målgrupper 

har identifierats. (Verhoef et al., 2015, s. 174). 

3.5.4 Produktutbud 
Det har skett en utbudsexplosion på marknaden inom detaljhandeln under de senaste 20 åren 

(Rämme et al., 2010, s. 2) där kunderna har fått allt fler alternativ att välja på än tidigare. Vilket 

utbud av produkter som skall erbjudas är en av de vanligare strategierna för mindre företag att 

använda sig av. Syftet med detta är att differentiera sig och bli mer unika i sina erbjudanden, 

vilket kan skapa mervärde för kunden. (Porter, 1985; Armstrong, 2012, s. 45) För mindre företag 

med ofta begränsade resurser är fokus på kvalitetsprodukter ett ofta vanligt och bra sätt att bygga 

sig sitt varumärke (Armstrong, 2012, s. 46). Vidare är mindre företag vanligtvis mer flexibla i sitt 

produktutbud och kan därför lättare möta kunders specifika önskemål, vilket tillsammans med 

upparbetad produktkunskap utgör en viktig möjlighet till långsiktig lojalitet och stärkt varumärke 

för företagen (Alvarez & Busenitz, 2001, s. 786). Flexibilitet i produktutbudet ger också 

möjlighet att ständigt utvärdera sina målsegment och hitta vägar till att nå kundsegment som inte 

nås av konkurrenterna, vilket kan både bibehålla och expandera mindre företags konkurrenskraft 

mot big-box retailers (Armstrong, 2012, s. 45). 

 

Företagen som hotas av big box retailers har visats förändra sitt produktutbud genom att avyttra 

produkter eller varumärken som den specifika big-box aktören också säljer. De utbytta 

produkterna/varumärkena ersätts då oftast med mer dyra och/eller mer exklusiva sådana, vilket 

innebär en nisch med större fokus på kvalitet. (Cotton & Cachon, 2012, s. 144)    
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3.5.5 Människor/Personal 

För att bemöta konkurrens har detaljhandelsföretag insett att människor/personal samt service är 

viktiga element (Griffith & Krampf, 1997, s. 849). De två elementen människor och följande del 

som behandlar service i retail mixen förekommer ofta i kombination med varandra, då 

människors agerande tillsammans bidrar till den service som erbjuds. För att skilja på dessa två 

element i retail mixen avser människor/personal den personliga service som en butik erbjuder 

kunden, medan elementet service härrör den typ av servicetjänster en butik erbjuder av icke-

personlig karaktär. (Hernant & Boström, 2010, s. 216) 

 

Griffith & Krampf (1997, s. 849) belyser att expertiskunskap inom detaljhandeln har stigit i 

betydelse. Att personalen besitter gedigen kunskap om det som butiken erbjuder bidrar till 

värdeskapande. Fördjupade expertiskunskaper blir dessutom allt viktigare eftersom att kunderna 

har allt mer och lättillgänglig information om de produkter som är efterfrågade (Griffith & 

Krampf, 1997, s. 849; Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004, s. 104). Armstrong (2012, s. 50) 

har i sin studie funnit empiriskt stöd för att mindre detaljhandelsbutiker vanligtvis fokuserar på 

åtgärder inom personal och service för att bemöta big-box retailers, som strategi för att främja 

tillväxten av butiken. Barney (1991, s. 106) anser att personlig service är extra viktigt när 

kunderna finner stort värde i att bli behjälpt och när det är ovanligt bland konkurrenterna. Kunder 

som upplever ett mervärde i personlig och skräddarsydd service och djupare produktkunskap hos 

de anställda, är mer sannolika att fortsätta besöka de mindre företagen (Armstrong, 2012, s. 46). 

En undersökning visade på att utbildningar av personal inom säljkunskap har positiva 

konsekvenser för en butiks benägenhet att kunna erbjuda god personlig service (Schmidt Thurow 

& Sköld Nilsson, 2004, s. 105).  

3.5.6 Service   
Service är ett av de viktigaste tillvägagångssätten för företag att skapa värde och konkurrenskraft, 

för att särskilja sig mot prisledare (Porter, 1980, s. 17). Service i retail mixen definieras som olika 

former av stöd som en butik erbjuder kunder (Hernant & Boström, 2010, s. 215), vilket till 

skillnad från elementet i 3.5.5 är av icke-personlig karaktär. Bättre service har enligt studier visat 

sig vara en användbar strategi att ta till för att bemöta konkurrens från big box retailers (Griffith 

& Krampf, 1997; Parnell & Lester, 2008; Ray et al., 2004).  

  

Bharadwaj et al (2003, s. 93) säger att ett tydligt fokus på service kan ge en konkurrensmässig 

fördel och ge kunder mer lojala band till företaget. Cotton & Cachon (2012, s. 145) exemplifierar 

förlängd garantiperiod på produkter som ett sätt att skapa kundlojalitet. I fall där big-box retailers 

förekommer i konkurrensbilden har andra mindre butiker erbjudit förbättrade leveransvillkor eller 

goda reparationsmöjligheter på varorna för att särskilja sig mot de större, och mer standardiserade 

big-box retailers (Cotton & Cachon (2012, s. 145). Andra exempel för att bemöta konkurrens ur 

en serviceaspekt är justering av öppettider (s. 111), erbjuda bytesrätt (s. 114), tillhandahålla 

kreditförsäljning (s. 115) eller produktservice/underhåll av produkter (s. 117) (Schmidt-Thurow 

& Sköld-Nilsson, 2004).  
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3.6 Benägenhet till förändring 

Tidigare element i retail mixen motsvarar olika verktyg en butik kan förändra i syfte att bemöta 

konkurrensen, om butiken är benägen att göra en förändring. Empiriska studier har visat att 

företag ofta ignorerar konsekvenserna av en förändring i den externa miljön som de verkar i, 

vilket innebär att de strategiska reaktionerna uteblir till hög grad (Kuester et al. 1999; Peterson & 

McGee, 2000, s. 178). En orsak till detta beteende är att företag inte ser det nyetablerade 

företaget som ett konkurrenshot (Karakaya & Yannopoulos, 2011, s. 173). Resultatet från 

Robinsons (1988, s. 382) studie visar att det vanligaste beteendet under första året är att butiker 

inte gör någon förändring av sin konkurrensstrategi. Enbart 20 % av företagen förändrar ett av 

sina element i sin mix i syfte att bemöta konkurrenshotet, medan endast 4% av företagen 

förändrar två eller flera element i sin mix - under det första året (Robinson, 1988, s. 382).  

Dessutom kan reaktionen på en nyetablering skilja sig beroende på om konkurrenternas 

förväntningar på hur marknaden kommer att förändras till följd av nyetableringen. Ifall 

konkurrenterna tror att marknaden kommer att växa till följd av nyetableringen, så används ofta 

strategier enligt princip om ”acommodating”, vilket innebär att företagen söker hitta en 

differentierad och mer nischad position på marknaden (Karakaya & Yannopoulos, 2011, s. 173). 

Räknar de med att endast rivaliteten ökar, är strategiförändringen mer polariserad med antingen 

stora strategiförändringar eller inga alls beroende på företagets karaktär (Shankar, 1999). Tidigare 

studier har visat på olika faktorer som påverkar befintliga företags benägenhet att bemöta 

konkurrens och reagera på en ny inträdande aktör. Bowman & Gatignon (1995, s. 42) samt 

Shankar (1999, s. 328) menar att företag sannolikt bemöter en ny konkurrent som inträder på 

marknaden med att aktivt försöka försvåra för aktören att etablera sig, men att mindre företag i 

större utsträckning ger en mildare respons eller kanske ingen reaktion alls (Gatignon, 1995, s. 

42). Venkataraman et al., (1997, 215f) talar om att storlek på det inträdande företaget har 

inverkan på hur stort konkurrenshot som befintliga företag uppfattar.  

 

Hur konkurrenshotet uppfattas är beroende av visuella faktorer och storleken på aktören indikerar 

på styrkan hos det inträdande företaget (Venkataraman et al., 1997, s. 215f). Penrose (1959, s. 

189ff) och Wernerfelt (1984, s. 173) har påvisat att den relativa storleken mellan det inträdande 

företaget och det befintliga företaget på marknaden sannolikt påverkar benägenheten att bemöta 

konkurrensen från det inträdande företaget. De syftar på företags skillnader i innehavande 

resurser, materiella samt immateriella resurser, och därmed olika möjlighet att kunna bemöta 

konkurrens. Dock belyser Shankar (1999, s. 341) att ett befintligt företag inom branschen (ej nytt) 

som ämnar etablera sig i ett nytt geografiskt område, men vars produkter redan finns att tillgå på 

marknaden, sannolikt bemöts på ett mildare sätt. Shankar menar att ju mer erfarenhet det 

inträdande företaget besitter, tenderar att leda till ett mildare bemötande från redan etablerade 

konkurrenter. (Shankar, 1999, s. 341f) 
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4. Praktisk metod  
I detta kapitel presenterar vi det tillvägagångssätt vi valt i syfte att bäst kunna besvara våra 

frågeställningar. Först presenteras den praktiska forskningsmetoden som använts och senare 

presenteras konstruktionen av delstudie, frågeformulär samt distribution av dessa. 

4.1 Forskningsdesign 

I det teoretiska metodvalet valdes kvantitativ metod. Men för att konstruera studien måste fler 

ställningstaganden göras i syfte att sätta upp riktlinjer för hur forskningen konkret ska 

genomföras och hur data ska användas för senare analys (Bryman & Bell, 2011, s. 61). 

Undersökningen kommer vara uppdelad i en deskriptiv och en utredande del, där den sistnämnda 

syftar till att finna samband mellan variabler (Dahmström, 2005, s. 17).   

Kvantitativa studier kan utföras med olika forskningsdesigner beroende på frågeställningens 

natur och vilken data som eftersöks (Saunders et al., 2009, s. 318). Bland de vanligaste 

tillvägagångssätten finns enkätundersökningar eller strukturerade intervjuer där alla respondenter 

presenteras inför exakt samma frågor och svarsalternativ (Holme & Solvang, 1997, s. 173; 

Bryman, 2008, s. 203, 228). Denna typ av datainsamling lämpar sig bra där data på exempelvis 

värderingar och attityder undersöks (Johansson Lindfors, 1993, s. 112). Eftersom vi vill 

undersöka vilka strategier som väljs utifrån en rad framtida hypotetiska scenarion, måste vi 

konstruera händelser där vi kan manipulera en eller flera av parametrarna. Denna typ av 

tillvägagångssätt är istället av experimentell design, som syftar till att påverka en situation för att 

avgöra vilket utfall i beteende detta ger (Bryman & Bell, 2011, s. 67; Alpizar et al, 2001, s. 2f). 

Den experimentella designen tilldelar respondenter experimentella förhållanden och möjliggör 

för forskaren att testa relationen mellan beroende och oberoende variabler genom att manipulera 

den sistnämnda (Kirk, 1995, s. 6). Det finns två väsensskilda experimentella designer: 

Laboratorieexperiment och fältexperiment. Den förstnämnda syftar till ett experiment där 

respondenterna får verka i en konstlad miljö där var och ett av elementen kan kontrolleras och 

manipuleras. Fältexperiment utförs istället i en verklig miljö, men inte nödvändigtvis i en verklig 

situation. Ekonomisk forskning tar vanligtvis en fältexperimentell ansats, men där olika scenario 

konstrueras för att avbilda en förändring. (Bryman & Bell, 2011, s. 67). Vår studie kommer 

utföras i en verklig miljö (på respondenternas kontor), men de konstruerade händelserna kommer 

inte att vara i fält, utan konstrueras utifrån de scenario vi vill söka svar på. Därför ser vi det som 

logiskt att ett fältexperiment görs. Detta stöds också av List et al. (2006, s. 24) som visar att 

valexperiment såsom fältexperiment gjorts med goda resultat. Denna typ av experiment är att 

föredra eftersom det ger en hög intern validitet, vilket innebär att mätinstrumentet mäter det som 

avses att mätas (Olsson & Sörensen, 2011, s. 124).   
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4.2 Stated choice methods 

Intresset av att mäta hur människor påverkas och reagerar på förändringar kommer alltid vara 

betydelsefullt för företagsledare (Louviere et al., 2001, s.1). Förståelsen för hur en introduktion 

av ett nytt företag, en ny produkt eller att förstå individers preferenser underlättar 

beslutsunderlaget, menar Louviere et al. (2000, s. 1). Det finns framför allt två metoder för att 

utföra det som kallas att värdera non-market goods; revealed preference methods och stated 

preference methods. Non-market goods är en vara, tjänst eller företeelse som inte går att köpa 

eller sälja som en reguljär produkt gör (Alpizar et al., 2001, s. 3). Båda är en del av stated choice 

methods som syftar till att skapa insikter om mänskligt valbeteende mellan exempelvis produkter, 

tjänster och miljöfaktorer (Louviere, 2000, s. II; List et al., 2006, s. 5). Revealed preference 

methods härleder värdet genom att studera det faktiska beteendet i en händelse, vilket gör att 

metoden mäter det verkliga utfallet. I stated preference methods värderas istället hypotetiska 

situationer och följakligen respondentens hypotetiska eller mest sannolika beteende vid en 

händelse. (Alpizar et al, 2001, s. 2f) Tidigare studier med stated preference methods har utförts på 

människors värdering av olika miljömässiga scenarion. Exempelvis olika scenarion där 

respondenterna har fått ta ställning till hur mycket de är villiga att bidra med monetärt, om 

samtidigt också en organisation lägger en viss procent av deras bidrag (se List et al., 2006). 

Revealed preference methods möjliggör istället direkta observationer av ett beteende, vilket 

därmed används inom marknadsföring för att mäta hur konsumenter faktiskt väljer mellan olika 

varumärken, produktegenskaper i valsituationer i en butik. (List et al., 2006, s. 10).  

 

Med båda metoderna följer för- och nackdelar. För revealed preference methods är fördelen att 

den mäter det faktiska beteendet och inte beteendet utifrån hypotetiska situationer. Men metoden 

har fått kritik eftersom den är tidsbunden, vilket gör att vad som mäts endast går att hänföra till 

den kontext som rådde vid valsituationen. Förändras kontexten, blir mätperioderna svåra att 

jämföra. (Adamowicz et al., 1994, s. 272; Louviere et al., 2000, s. 24) Men den mest påtagliga 

nackdelen är att metoden inte möjliggör värdering av en vara, tjänst eller händelse i dess 

generiska tillstånd; alltså när den inte används. Det har gjort att stated preference methods har fått 

mer utrymme i forskningen. Eftersom vår vilja är att söka svar på vilka strategiförändringar som 

butiksansvariga väljer i både nuvarande- och framtida situationer, vill vi framkalla valsituationer 

som forcerar respondenterna att välja ett av flera alternativ. Affärsstrategier är ingen fysisk 

produkt eller tjänst, som i sitt generiska tillstånd går att sälja eller köpa (non-market good). Det är 

istället ett mångfacetterat begrepp som innefattar alla de beslut som aktörer gör för att stärka sin 

konkurrenskraft (Harmon, 2014, s. 28). Stated preference innebär att hypotetiska scenarion 

skapas för att mäta reaktionen i olika situationer med en rad medföljande attribut, vilket gör det 

möjligt att bättre isolera och kontrollera variablerna. Kritiken mot metoden är just att 

situationerna är hypotetiska, vilket gör att slutsatserna bygger på hypotetiska resonemang. 

(Alpizar et al., 2001, s. 2). Eftersom en del av vårt syfte är att söka svar på hur just framtida 

händelser kan påverka respondenternas strategival, är det naturligt att slutsatserna också bygger 

på ett hypotetiskt resonemang. Av den anledningen är stated preference methods ett logiskt val att 

använda i studien.             
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4.2.1 Valexperiment  
En vanlig stated preference method inom marknadsföring är valexperiment (Alpizar et al., 2001, 

s. 3). Metoden ställer respondenterna inför en rad hypotetiska valsituationer som är uppbyggd på 

ett flertal utvalda attribut och karaktäristika som utgör situationen. Attributen kan exempelvis 

vara geografisk plats, kvalitet, pris och varumärken. Respondentens uppgift är att välja det 

alternativ de främst skulle föredra, vilket framtvingar en implicit avvägning (trade-off) mellan 

attributen i valalternativen. (Alpizar et al., 2001, s. 3). Alpizar et al. (2001, s. 4) framhäver att 

metoden reducerar risken för skevheter (biases), extraherar mer information från respondenterna 

och ger högre reliabilitet. Därför är den också att föredra framför andra metoder på området. List 

et al. (2006, s. 7) menar dock att valexperiment fått kritik för två potentiella skevheter; att en 

hypotetisk skevhet är underliggande i valsituationen, vilket innebär att respondentens val inte är 

lika sannolikt att ske i verkligheten som i det hypotetiska fallet. Den andra skevheten som kan 

uppstå är i estimatet på det marginella värdet av vart och ett av attributen. List et al. (2006, s. 2f) 

finner dock inget stöd för att dessa skevheter uppstår. I ett fåtal fall har respondenterna uppvisat 

tendenser att överestimera sina svar. Det skulle i vårt fall kunna innebära att respondenterna 

överskattar sin förändringsbenägenhet i de affärsstrategiska valsituationerna.  

 

För att åstadkomma ett bra valexperiment är det kritiskt att de utvalda attributen är noga avvägda 

för att fånga den situation vi söker estimera, vilket innebär en process med pilotstudier eller 

delstudier (Johnson et al., 2006, refererad i Kanninen 2006, s. 159). Johnson et al. menar att 

konstruktionen av frågeformulär måste förenklas så långt det är möjligt för att inte riskera 

överbelastning av information och senare bristfällig statistisk träffsäkerhet. CE kan konstrueras 

med två valalternativ eller fler. (Johnson et al., 2006, refererad i Kanninen 2006, s. 159) Harrison 

(2006, refererad i Kanninen 2006, s. 67) visar dock att komplexiteten ökar betydande för 

respondenten med fler än två alternativ, vilket gör att antalet valalternativ bör hållas på en nivå 

nära två i de flesta fall. Samtidigt påvisar List et al. (2006, s. 5) att fler alternativ än två tillåter 

respondenten att uttrycka sina preferenser på ett lättare och mer rättvisande sätt.  

 

Respondenten kan också hamna i situationen där inte någon av valsituationerna ses som 

sannolika. I de fall där detta är en negativ konsekvens för studien kan ett opt-out alternativ 

bifogas. Det innebär att respondenten inte tvingas att ta ställning om valalternativen är helt 

främmande. (Kanninen, 2006, s. 12f) Om inte ett opt-out alternativ finns med i frågeformuläret 

kommer respondenten tvingas ta ställning, och därmed välja det alternativ som de finner minst 

dåligt. Det innebär risken att resultatet av studien innehåller både överestimeringar och skevheter 

(Kontoleon & Yabe, 2003, s. 2).  

 

Däremot kan respondentens motiv att välja opt-out komma av olika anledningar. Det första kan 

vara att valet är ett strategiskt val, vilket innebär att respondenten ser det som det bästa för 

företaget. Det andra är att valalternativen inte ses som åtråvärda och sannolika, eller att 

respondenten inte förstår hur de ska ta ställning till situationen (Kontoleon & Yabe, 2003, s. 2). 

Medan det förstnämnda är intressant för vår studie, kan det senare underminera validiteten i 

experimentet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 124) och innebära att opt-out alternativet används 

som en “enkel väg ut” ( uce, 1998, s.  27). Som framkommit i den teoretiska referensramen är 

det vanligt att detaljhandelsföretag inte väljer att reagera affärsstrategiskt på en förändrad 
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konkurrenssituation. Därmed finner vi det av intresse att tillåta att detta val också kan göras, 

eftersom att det tangerar vad som skulle kunna ske i en verklig situation. Dessutom skulle ett 

uteblivet opt-out innebära att fokus bara ligger på vilken strategiförändring som görs, inte om den 

görs. Därför skulle svaren riskera att vara överestimerade. Av detta resonemang har vi valt att 

bifoga ett opt-out svarsalternativ.  

 

4.3 Urvalsmetod 

För att skapa ett empiriskt underlag till studien görs ett urval för den population som är vald att 

studeras. Populationen är den sammanställda förteckningen av de enheter som undersöks i 

studien och utgör de som studien syftar till att samla information om (Holme & Solvang, 1997, s. 

181). Eftersom det av olika anledningar är svårt att nå hela populationen, görs ett urval som ska 

vara representativt för populationen (Holme & Solvang, 1997, s. 195).  

För att skapa ett urval finns sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval, som är två olika typer av 

urvalsmetoder, där den förstnämnda innebär att hela populationen som identifierats har samma 

chans att delta i studien. Ett icke-sannolikhetsurval innebär istället att sannolikheten för var och 

en av respondenterna i en population är okänd. (Johansson Lindfors, 1993, s. 92-97; Holme & 

Solvang, 1997, s. 184). Eftersom alla i studiens population kontaktats och delgivits möjlighet att 

besvara frågeformuläret är studiens urval ett sannolikhetsurval. Det innebär att överförbarheten 

från urval till population möjliggörs.   

 

Av anledningen att populationen i studiens fall inte är given av en gemensam nämnare och 

behövde identifieras utifrån ett flertal parametrar, sattes kriterier upp som ett filter i 

urvalsprocessen. Denna typ av urvalsprocess kallas för strategiskt urval och innebär att studiens 

författare väljer vilka enheter som anses lämpliga att ingå i urvalet (Christensen et al., 2001, s. 

129). Det strategiska urvalet baseras på karakteristika och egenskaper som anses vara av 

betydelse för studien och är möjliga att iaktta, vilket exempelvis kan vara registerlistor (Trost, 

2001, s.32f). Användning av kriterier är i detta fall vanligt för att konstruera det strategiska 

urvalet i syfte att studera en specifik händelse (Palinkas et al., 2013, s. 2). Kriterierna bygger på 

fem delar; respondenterna innehar någon form av butiksansvar, har försäljning inom 

sällanköpsvaror, butikernas försäljningsverksamhet tangerar något av IKEAs huvudsakliga 

försäljningsområden och butikerna säljer i huvudsak till privatpersoner (se tabell 1). Utöver detta 

ska butikerna vara av fysisk karaktär, för att avgränsa från internetbutiker. Studiens population är 

således de med butiksansvar inom de uppsatta kriterierna. Anledningen till att välja respondenter 

med butiksansvar var att säkerställa att de besitter någon form av övergripande ansvar för butiken 

och dess position på marknaden. Respondenterna i studien är därmed inte “butiker”, utan 

individer inom var och en av butikerna. Eftersom identifikationen och kriterieurvalet är till sin 

natur manuell, kan det finnas en risk att alla potentiella butiker och försäljningsområden inte är 

medtagna. Men för att möjliggöra studien avsågs det att identifiera de butiker som innefattade 

dessa övergripande kriterier.      
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Tabell 1: Kriterieurval  
 
 

För att fastställa butikerna gjordes en omfattande företagssökning via den elektroniska sökmotorn 

Google samt via Umeå kommuns företagsregister (UC). Företagssökningen och jämförelse mot 

kriterierna utmynnade i en populationslista på 16 företag. 

 

4.4 Delstudie 
De konkurrensstrategier som identifierades i den teoretiska referensramen har spänt över olika 

branscher inom detaljhandeln och kan därför inte med nödvändighet appliceras på vårt 

avgränsade område. En delstudie genomfördes för att identifiera de strategier som var mest 

sannolika att användas vid en stor företagsetablering. Delstudien är en detaljerad utredning av en 

frågeställning, som inte adresseras i huvudstudien. Vanligtvis utförs den på en delgrupp av 

huvudstudiens populationsurval. (Aspree, 2015) Fördelarna är flera med att initiera en delstudie. 

Den möjliggör ett empiriskt test av den teoretiska referensramen och säkerställer att de strategier 

som presenteras i senare valexperiment är relevanta för respondenterna. Det omvända skulle 

kunna innebära att strategierna inte anses som relevanta för respondenterna. Detta skulle innebära 

att butikerna inte skulle överväga att förändra dessa strategier vilket resulterar i att studiens 

resultat skulle bli missvisande. 

 

Denna delstudie presenterar 32 olika affärsstrategier som kan vidtas för att bemöta konkurrens (se 

bilaga 2). Mellan 4 och 7 exempel per element i retail mixen presenterades i slumpad och 

okategoriserad ordning (se bilaga 1), för att minska risken för eventuella skevheter i 

respondenternas val. Vidare uppmuntrades respondenterna i delstudien att notera strategier som 

de ansåg saknades. Delstudien genomfördes genom att rangordna tio strategier (attribut) av 

listans totalt 32 stycken. Vidare har en inbördes rangordning av strategierna möjliggjorts för att 

sätta ett mått på hur sannolika de är. Denna sannolikhet för strategierna ger oss möjligheten att 

konstruera likvärdiga alternativ för de hypotetiska händelserna. Likvärdiga alternativ innebär att 

valexperimentet rent teoretiskt bör resultera i ett jämnt fördelat utfall mellan alternativ 1 och 2 för 

varje händelse. Svarar respondenterna enligt vad sannolikheterna i modellen indikerar kommer 

det innebära en hög reliabilitet.  

 

4.4.1 Urval delstudie 

Delstudien genomfördes 21-22 mars i Umeå kommun. De butiksansvariga som kontaktades från 

respektive butik resulterade i 8 inkomna svar av de 16 butiker som kontaktats, vilket innebär att 

50 % av butikerna svarade. Svar inlämnades i fysisk form av 6 respondenter och de resterande två 

i elektronisk form vid senare tillfälle.  
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4.4.2 Poängsättning av attributen 

Det mest sannolika alternativet angavs som svar nummer 1 i delstudien och sedan i fallande 

ordning ifylldes attributen ner till tio stycken totalt. För att få en aggregerad bild av 

respondenternas rangordning av attributen poängsattes varje attribut. Det mest sannolika 

attributet (enligt vad respondenterna angav som nummer 1) poängsattes med 10 poäng, det näst 

mest sannolika attributet med 9 poäng och så vidare. Detta möjliggör kvantifiering av attributens 

värde i både absoluta tal och attributen sinsemellan. Det attribut som sammanlagt erhållit flest 

poäng är således det mest sannolika attributet. I bilaga 3 ges rangordning och poängsättning i 

detalj.  

 

Efter att delstudien var gjord kunde vi dra slutsatsen att attributnummer 6, andra åtgärder för att 

öka butiksmedvetenheten, var svår att inkludera. Attributet var av för bred och icke-konkret 

karaktär då “andra åtgärder” kan innebära mer än en åtgärd. Vidare var det två attribut som 

tillades av respondenterna själva. Dessa två attribut var vitt skilda från varandra och bedömdes 

inte vara attribut som majoriteten ansåg uppenbart saknades i attributlistan. Attributnummer 6 

samt respondenternas två förslag valdes därmed att exkluderas vilket ledde till att det 

efterföljande attributet i respondenternas sammanlagda rangordning intogs på dess plats.  

 

4.5 Konstruktion av huvudstudie 

Huvudstudiens frågeformulär består av tre delar samt ett försättsblad. Försättsbladet avser 

informera om syftet med studien samt att redogöra för forskningsetiska utgångspunkter i 

samband med datainsamling, samt delge kontaktuppgifter. Vidare förklaras de tre delarnas syften 

samt teoretiska anknytning. 

 

4.5.1 Del 1 

Den första delen av de tre syftar till att insamla information om respondenterna och dess butik 

vilket kommer att utgöra bakgrundsvariablerna. Syftet med bakgrundsvariablerna är att 

undersöka, i enlighet med frågeställning 3, huruvida person/butiksspecifika egenskaper kan 

förklara hur respondenterna svarar i studien. Som utgångspunkt har inspiration tagits från en 

tidigare gjord studie innehållande valexperiment (Lang, 2007, s. 41-49) för att sålla ut relevanta 

bakgrundsvariabler för vår studie och det som syftar undersökas. Nedan kommer de åtta 

variablerna som valts att beskrivas.  

 

Variablerna Kön samt Ålder på respondent används för att kontrollera eventuell variation i 

svaren. Variabeln Befattning inkluderades med anledning att kontrollera för att respondenterna 

har någon typ av ansvar för butiken de representerar. Butiksansvar bedöms vara ett mått på att 

respondenterna har kännedom om butikens övergripande strategier. Variabeln Respondentens 

arbetslivserfarenhet inom detaljhandeln valdes för att undersöka hur många år respondenterna 

har varit verksamma inom branschen. Variabeln syftar till att fånga upp respondenternas 

kunskaper inom branschen, förståelse för faktorer som påverkar den egna butiken och tidigare 

erfarenheter som kan tänkas inverka på respondenternas inställningar till att bemöta etableringen 

av IKEA.  



Nordvall & Vilhelmsson 

28 
 

 

Vidare har variablerna Antal anställda och Omsättning valts att undersökas. Butikens storlek 

samvarierar med upplevelsen av konkurrens och rivalitet mellan butiker på samma marknad 

(Gripsrud & Grønhaug, 1985). Syftet med variablerna är att undersöka om variablerna kan 

förklara huruvida respondenter uppfattar konkurrenshot utifrån de olika händelserna. 

Venkataraman et al. (1997, s. 215f), Penrose (1959, s. 189ff) och Wernerfelt (1984, s. 173) menar 

att den relativa storleken mellan det inträdande företaget och det befintliga företaget på 

marknaden sannolikt påverkar benägenheten att bemöta konkurrensen från det inträdande 

företaget. Större butiker kan indikera på finansiell styrka som i sin tur kan innebära att butiker 

med många anställda i mindre utsträckning uppfattar något av de hypotetiska händelserna som ett 

konkurrenshot. Om butikerna har många anställda eller stor omsättning kan detta tänkas innebära 

att respondenterna uppger sig bemöta etableringen av IKEA i mindre utsträckning, varvid vi 

finner det intressant att undersöka.   

 

Variabeln etableringsår i Umeå har inkluderats på grund av att det kan ses som ett mått på 

butikens erfarenhet inom detaljhandeln i Umeå. Resonemanget bakom variabeln är att etablerade 

butikers benägenhet att strida emot ett inträdande företag kan bero på dess relativa erfarenhet. För 

denna studie skulle detta kunna tänkas innebära att butikernas erfarenhet relativt IKEAs 

erfarenhet inom detaljhandeln i Umeå kan förklara hur butikerna väljer att bemöta etableringen 

av IKEA. Butikens ålder inkluderas för att butiker som varit etablerade längre kan antas ha större 

kundbas och konsumenter på den lokala marknaden har bättre varumärkeskännedom jämfört med 

senare etableringar.   

 

Den sista variabeln som valts att undersökas är Butikens avstånd till IKEA, som syftar till 

huruvida avståndet till IKEA förklarar butikernas strategival. Distans har enligt resonemang från 

Gripsrud & Grønhaugs (1985) studie visat ha betydelse för upplevelse av konkurrenshot. I 

studien uppgav detaljhandlarna att det finns ett samband mellan att desto kortare avstånd till 

konkurrent innebär ökat upplevt konkurrenshot (Gripsrud & Grønhaug, 1985, s. 344).  

 

4.5.2 Del 2 

Bemött/inte bemött 

Denna fråga är av stor betydelse för valexperimentet och vår studie i stort och är förankrad i vår 

frågeställning och vårt syfte. I liknande sammanhang och i liknande situationer där stora 

nyetableringar ägt rum har butiker bemött konkurrens på olika sätt. Enligt Robinsons (1988, s. 

382) studie är det vanligaste bemötandet för butiker att inte förändra sin konkurrensstrategi under 

det första året. Variabeln ämnar undersöka om och på vilket sätt butiker bemöter konkurrensen 

från IKEA. Svaren som genereras för variabeln kan även kopplas till svar för 

bakgrundsvariablerna och händelserna för att se vilka företagsspecifika egenskaper som kan 

förklara om butikerna bemött/inte bemött konkurrensen från IKEA. 

 

Strategier 

Vid ett Ja-svar gällande att respondenterna anger att de bemött etableringen av IKEA efterfrågas 

vidare vilken/vilka strategier som respondenterna förändrat. Dessa strategier är som nämnts 

tidigare genererade från delstudien och nedan i Tabell 2 illustreras de tio strategierna indelat i 
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respektive strategielement. För strategierna följer även vilka studier som utgör den teoretiska 

förankringen för tidigare exempel på situationer där strategierna har använts. 

 

 

 
Tabell 2: Teoretisk sammanfattning: Strategielement, strategier & teoretisk förankring. 

 

 

4.5.3 Del 3 

Den tredje delen i frågeformuläret utgörs av valexperimentet, som beskrivits i 4.2.1. Fyra 

hypotetiska konkurrenssituationer utformas utifrån den teoretiska referensramen där kopplingen 

kommer förklaras vidare för varje händelse. För varje händelse erbjuds respondenten tre 

alternativ som representerar det tillvägagångssätt som respondenten mest sannolikt ämnar att 

välja för att bemöta varje hypotetisk konkurrenssituation. Ett av de tre alternativen kommer 

utgöra en opt-out strategi som innebär att respondenten väljer att inte göra en förändring av sin 

nuvarande strategi.  

 

Konstruktion av händelserna 

Händelse 1: “Inträdet från IKEA orsakar en minskning av butikens omsättning på 20 % efter det 

  rsta  alvåret.” 

 

När en nyetablering sker kan konkurrensen på marknaden hårdna och omsättningen därmed 

påverkas negativt (Porter, 1985). Studien av Merriman et al. (2012, s. 331) visade på en 

övergripande nivå att försäljningen för närliggande butiker (inom samma eller närliggande 

områden) reduceras som resultat av att Wal-mart etablerar sig i området. Ju närmare en butik var 

lokaliserad till Wal-mart visade att det var större sannolikhet att gå i konkurs som konsekvens av 

konkurrenssituationen (Merriman et al., 2012, s. 331). Detta indikerar på att en big-box-retailer 
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kan utgöra en stor påverkan på andra företag och att det kan leda till en försäljningsreduktion för 

etablerade företag som riskerar att leda till att de blir utkonkurrerade. Mot denna bakgrund 

konstruerades händelse 1 där omsättningen för respondenterna sjunker med 20 % efter IKEAs 

etablering. Det implicerar att respondenten ser ett kausalt samband mellan etableringen och den 

minskade omsättningen. Procentsatsen uppskattades utifrån följande resonemang. Om 

procentsatsen är för liten kan den anses som marginell för respondenterna, exempelvis cirka 2-5 

% minskning, vilket kan göra att minskningen inte utgör någon direkt indikation på att en 

eventuell förändring skulle kunna vara läglig att ta till. Däremot om procentsatsen är för stor 

skulle den anses vara orealistisk för respondenterna, exempelvis cirka 40-50% minskning, vilket 

skulle kunna innebära att valet faller självklart för en förändring. Därmed skulle opt-out 

alternativet utgöra marginell relevans då majoriteten tänkbart skulle ämna att bemöta situationen 

med ett av de två strategipaketen. Därmed estimerades 20 % reducering som realistisk för den 

hypotetiska händelsen. 

 

Händelse 2: “En betydande del av butikens kunder börjar handla hos IKEA istället för hos den 

egna butiken.” 

Eftersom omsättningsförändringar kan ha sitt ursprung i olika faktorer, specificerar händelse 2 

det scenario där etablerade butiker tappar ett, enligt dem definierad, viktigt kundsegment. När en 

stor nyetablering sker attraherar denna besökare från ett flertal olika håll och ett håll kan vara att 

en redan etablerad butiks kunder lämnar till favör för IKEA. Big-box retailers har vanligtvis ett 

brett och prisledande sortiment vilket gör att de penetrerar många olika kundsegment på 

marknaden (Arnold & Luthra, 2000). Om därmed IKEA attraherar kunder från andra butiker kan 

detta utgöra ett konkurrenshot för de etablerade butikerna. Till skillnad från Händelse 1, tar den 

här händelsen sikte på att ett viktigt kundsegment för butiken byter till IKEA. Detta skulle kunna 

innebära att andra strategival blir aktuella då en del av butikens position på marknaden förändras.  

 

Händelse 3: “IKEAs inträde i Umeå visar sig leda till en positiv kundtillströmning i hela 

kommunen och leder inte till någon negativ effekt på er butiks omsättning. Istället finns potential 

  r en  kad omsättning.” 

Studier visar på att IKEAs etablering medför en positiv kundtillströmning till kommunen 

(Daunfeldt et al., 2013) vilket händelse 3 syftar till att fånga in. En positiv kundtillströmning ger 

fler potentiella kunder till Umeå med omnejd, vilket kan innebära att butikerna ser möjligheter att 

nå fler kunder och därigenom försöka förändra sin konkurrensstrategi. Händelsen skulle också 

kunna innebära att respondenterna är nöjda med nuvarande strategi och därmed inte gör några 

strategiförändringar. 

 

Händelse 4: “En ny butik öppnar i Avion shoppingscentrum, som är av likartad typ som 

respondentens butik (likvärdig storlek oc  erbjuder liknande sortiment).” 

Händelsen syftar till att undersöka om ytterligare en butik innebär en större benägenhet till 

strategiförändringar än i fallet med endast IKEA. Händelsen kan indikera om respondenterna tar 

större hänsyn till en sametablering vid IKEAs område, eller om det ger samma typ av strategisk 

reaktion.  

 

Av händelserna är tre av negativ karaktär och en av positiv karaktär. Anledningen är att negativa 

händelser innebär en större påfrestning för butikerna, vilket i större utsträckning leder till ett 

behov av strategiförändringar. Positiva situationer som ökad försäljning eller förhöjd 
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kundtillströmning borde därmed minska behovet av att förändra strategierna. Valet att bara ta 

med en positiv situation kommer ur att nyanserna i vad en positiv situation innebär och hur detta 

logiskt borde leda till olika reaktioner är svåra att finna stöd för. Som det har det dessutom 

framkommit att IKEAs inträde medfört även positiva konsekvenser (Rudholm, 2015). Därmed 

ser vi att ingendera kan uteslutas i frågeformuläret. 

 

Slumpning av attribut till alternativ 

För slumpningen av attributen används hemsidan Gallerit (2016) som är en numeriskt baserad 

slumpgenerator. Slumpgeneratorn avgränsas till siffrorna 1-10. Detta då valexperimentets 

alternativ kommer att baseras på tio attribut (se bilaga 4). Vart och ett av attribut numreras, där 

det första attributet ges nummer 1, det andra attributet ges nummer 2 och så vidare upp till 10. 

När vardera attribut innehar ett nummer börjar slumpningen. För varje hypotetisk situation skall 

två stycken alternativ erbjudas innehållande attributen. Varje alternativ skall innehålla tre attribut. 

Detta ger totalt 24 attribut som ska slumpas fram för de totalt fyra hypotetiska situationerna. För 

varje enskild slumpning är sannolikheten 10 % att ett attribut framkommer då alla attribut 

används vid varje slumpning. Inom varje situation kommer inte ett och samma attribut finnas 

med i båda alternativen, vilket gör att varje situation har alternativ som ser helt olika ut. Om 

exempelvis attributet öka närvaron i sociala medier skulle finnas i båda alternativen inom samma 

händelse, innebär det i praktiken att respondenten endast värderar två attribut per alternativ. 

Attributet som är lika i båda alternativen kommer ju oavsett val att finnas med.  

 

Part worth utility 

Varje attribut har poängsatts utefter den sannolikhetsrangordning som beskrivits i avsnitt 4.5.2. 

Syftet med detta är att kunna konstruera likvärdiga alternativ för att framställa “händelsen” som 

den väsentliga för hur respondenterna gör sina val av alternativ. Målsättningen är att händelserna 

avgör valet av alternativ snarare än alternativen sinsemellan. Det görs eftersom studien fokuserar 

på att undersöka hur specifika händelser påverkar respondenternas val av strategier. För att kunna 

mäta trade-off situationen mellan alternativen i valexperimentet används metoden Part worth 

utility (Orme, 2010, s. 11). Denna metod för att konstruera sannolikheter bygger på tidigare 

valexperiment från Louviere (1988) och Orme (2010). Detta syftar till att bryta ner värderingen 

av en uppsättning attribut för att mäta deras individuella betydelse för respondenten (Louviere, 

1988, s. 88). Premissen i analysmetoden är att respondenterna överväger för- och nackdelar i 

varje valalternativ när de tar ställning till den hypotetiska händelsen. Detta resulterar i de 

övergripande sagda preferenser (stated preferences), som i sin tur kan delas upp i delvärden (part 

worth). (Orme, 2010, s.12)  

 

Varje alternativ innehåller tre attribut (     ) där den totala poängsättningen (y) för ett alternativ 

fastställs genom att addera de tre attributens poäng inom alternativet. Vilka attribut som ingår i 

respektive alternativ kan ses i bilaga 5. Poängsummeringen för alternativ 1 (y1) och alternativ 2 

(y2) utförs enligt nedanstående. Se bilaga för uträkning av poäng för varje attribut (Bilaga 4). 

 

  för alternativ 1 ges a1 + b1 + c1 = y1 

  för alternativ 2 ges a2 + b2 + c2 = y2 

För att skapa likvärdiga alternativ sätts y1 y2. Jämförelsen mellan alternativen inom varje 

situation utfördes där den största poängdifferensen mellan alternativen uppgår till 5,5 poäng 

vilket är mellan alternativ 3 och 4. Resterande alternativ har en differens på cirka 2-3 poäng. 
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Detta anses som relativt likvärdigt och bör ej innebära en väsentlig skillnad som skulle kunna 

resultera i att något alternativ är uppenbart bättre.  

 

4.5.4 Urval huvudstudie  

Efter konstruktion av studiens tre delar sammanfogades dessa till att bilda huvudstudiens 

frågeformulär (se bilaga 6). Populationslistan kontaktades återigen per telefon för att be dessa om 

deltagande i studien. Ett flertal exemplar av studien lämnades ut personligen för att fyllas i och ett 

antal per mejl, i de fall respondenterna ville det istället. För varje butik gavs i uppgift att två 

respondenter med butiksansvar skulle fylla i frågeformuläret i syfte att erhålla fler svar och få ett 

bättre statistiskt underlag. Valet att få in två respondenter per företag gjordes utifrån att butiker 

vanligtvis har en eller två ytterst butiksansvariga. Av de totalt 16 företagen som kontaktades att 

fylla i frågeformuläret kunde potentiellt 32 respondenter svara. 14 av företagen deltog i studien, 

varav 6 stycken av företagen hade två respondenter som fyllde i formuläret. För resterande 8 

företag var det en respondent vardera som ifyllde frågeformuläret. Totalt utgör detta 20 inkomna 

svar vilket motsvarar 20 olika butiksansvariga (se bilaga 7). 

 

4.6 Etik  

Vid vetenskapligt forskningsarbete är det av vikt att beakta etiska aspekter (Bryman & Bell, 

2013, s. 143). En viktig del i forskningsetiken handlar om hur man skall behandla respondenter 

samt data på ett riktigt sätt (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Vetenskapsrådet redogör för fyra 

begrepp som forskare behöver vara medvetna om vid genomförandet av en studie. Dessa är 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet samt konfidentialitet. (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67f)  

 

Sekretess handlar om att alla offentliga handlingar i regel offentliggörs, om inte restriktioner 

finns så som banksekretess eller inom vård där sekretess förekommer (Vetenskapsrådet, 2011, s. 

67). Tystnadsplikt gäller i regel när sekretess gäller men inte vice versa. Tystnadsplikt kan enligt 

god forskningsetik hållas genom att undvika yttrande av information till obehöriga för att på så 

vis skydda respondenten, trots att sekretess inte råder. (Vetenskapsrådet, 2011, s. 68) Det tredje 

begreppet, anonymitet, berör respondentens integritet och innebär att uppgifter om respondenten 

exkluderas för att på så sätt göra det omöjligt att hänföra enskilda svar till en enskild respondent 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 68). Vidare redogörs konfidentialitet som innebär att forskaren inte 

bör lämna ut personlig information om respondenter till obehöriga genom att skydda 

respondenternas integritet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 69). Detta forskningsarbete utgör ett 

examensarbete genom Umeå Universitet och kommer därmed att kategoriseras som en offentlig 

handling i det ögonblick som studien publiceras. Inga företagsspecifika uppgifter insamlades som 

kan utgöra en källa för identifiering av enskilda respondenter. Detta gör att total anonymitet 

råder. Källdatan från respondenterna har inte delats med någon annan än författarna. Svar 

lagrades på lösenordskyddad plats och kan därmed hållas utom räckhåll för obehöriga.  

 

Bryman & Bell redogör för ett antal principer som ur ett forskningsetiskt perspektiv bör tas i 

anspråk (Bryman & Bell, 2013, s. 144-153). Dessa etiska principer har vi tagit i beaktning och 

informerat våra respondenter om, dels muntligen men även i frågeformuläret och försättsbladet. 

En princip handlar om att forskarna bör ta ansvar för att värna om respondentens integritet och att 

denna skall skyddas till största möjliga mån (Bryman & Bell, 2013, s. 144f). Frågor som kan 
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upplevas som inkräktande på respondenters privatliv som är av känslig karaktär bör därför 

forskarna avstå från att inkludera (Bryman & Bell, 2013, s. 151). Vidare bör forskarna undvika 

att utelämna information som är av väsentlig karaktär för respondenterna, eller att på något sätt 

förklara studien på ett felaktigt sätt eller genom oärlighet. Detta benämner Bryman & Bell (2013, 

s. 152f) som falska förespeglingar. Respondenterna har rätt att få reda på information och få rätt 

bild av studien som de deltar i. Detta ligger till grund för respondenternas värderingar om ett 

eventuellt deltagande i studien vilket är i enlighet med vad samtyckeskravet föreskriver. (Bryman 

& Bell, 2013, s. 147)  

 

Vi informerade om att vi är civilekonomstudenter på Umeå universitet som genomför vårt 

examensarbete. Vikt lades vid att förklara studiens syfte och vad vi avser att studera. Ämnet i sig 

är ur företagens perspektiv känslig information som inte skall delges till obehöriga. Därmed blev 

det extra viktigt för oss som forskare att betona att svar som ges enbart kommer att användas till 

vårt examensarbete och att inga namn skrivs ut som skulle kunna kopplas till specifika svar. 

Information om butikers strategier kan vara känsliga då konkurrenter kan dra nytta av denna 

kunskap. Denna information har redogjorts på försättsbladet till frågeformuläret där frivilligt 

deltagande, formulärets längd med mera betonas. Vi informerade respondenterna om att 

frågeformulärets estimerade ifyllnadstid uppgår till maximalt 10 minuter. Denna ifyllnadstid 

estimerades dels utifrån att forskarna själva fyllde i frågeformuläret på tid. 

 

4.7 Analysmetod 

I kapitlet som följer beskrivs den analysmetod som används för att studera och analysera 

respondenternas reaktion på konkurrens. 

 

Insamlad data deponeras i programmet SPSS (IBM SPSS statistics, version 22), vilket har 

använts för sammanställning och illustration av resultatet samt för vidare analyser.   

 

Chi2-analys 

För att analysera deskriptiv data på nominal nivå utförs chi2-test. Chi2-testet används för att 

analysera huruvida signifikanta skillnader (varians) föreligger i distributionen av data i form av 

frekvenser, procent eller proportioner (Walsh, 1990, s.165). Det möjliggör jämförelser mellan 

grupper, med hänsyn till de variabler som är satta att jämföras mellan. Därmed kommer analysen 

att svara på om det föreligger en varians mellan det förväntade utfallet och det observerade 

utfallet i valexperimentet. Det som jämförs är således distributionen av det beroende variablerna 

inom kategorierna med den oberoende variabeln (Walsh, 1990, s. 186). Eftersom valexperimentet 

ställer respondenten inför uteslutande valalternativ, är datan inte möjlig att rangordna, vilket 

benämns som icke-parametrisk data. Det innebär att varje respondents svar är kategorisk, där de 

endast kan svara 1, 2 eller 3. Därmed erhålls inga medelvärden eller standardavvikelser på 

respondenternas svar, vilket krävs i andra statistiska tester av variansen, så som ANOVA och t-

test (Walsh, 1990, s. 109, 124). En annan vanlig metod för denna typ av data är Fisher’s exact 

test (Lehmann et al., 2005, s. 108). Metoden kan vara bättre vid små urval, eftersom 

skattningarna av sannolikheterna beräknas utifrån extrema avvikelser från det observerade värdet, 

istället för med skattningar utifrån klassisk normalfördelning (Lehmann et al., 2005, s. 127). Vi 

har dock redan genererat de faktiska sannolikheterna för strategivalen i resultatet från delstudien, 
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vilket gör att denna fördel med Fis er’s exact test inte ger något mervärde i vår studie. Vidare är 

det vanligt att analysera valexperiment med part worth conjoint-analys (Louviere, 1988, s. 88). 

Metoden är dock bättre tillämpbar i data som innehåller olika nivåer på attributen (ex. större, 

mindre). Eftersom våra data inte innehåller olika nivåer valdes denna metod bort. Utifrån detta 

valdes Chi2-testet som statistisk metod för att genomföra vår studie.  

 

P-värde  

För att avgöra resultatens signifikans har Pearsons chi-square använts. Signifikansnivån är satt till 

95%, vilket innebär att ett signifikant test gör att vi med 95% säkerhet kan säga att resultaten inte 

beror på slumpen. Alla tester var två-sidiga med p<.05 som statistiskt signifikant värde. Således 

kommer signifikanta resultat att betecknas med asterisk skala; *=p<.05, **=p<.001, 

***=p<.0001. I resultatet kommer också p<.10 noteras med ⧾.  

 

4.8 Bortfall  

Att vissa respondenter inte väljer att delta i studien är vad som benämns som bortfall, vilket kan 

bero på olika orsaker. Bortfall är mer regel än undantag, men som en konsekvens kan skevheter 

uppstå i urvalet och därför bör detta beaktas som en del av databehandlingen (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 140). I studien kunde potentiellt 32 respondenter delta varav totalt 20 svar 

inkom från 14 av de 16 butikerna som identifierades. För att kontrollera orsaken till bortfallet 

gjordes rundringningar till de respondenter som inte besvarat frågeformuläret. Ett antal 

butiksansvariga uttryckte tidsbrist som en orsak till varför ett deltagande inte var möjligt. I vissa 

fall ansåg inte de butiksansvariga att någon fler än en person hade detta ansvar, vilket föranledde 

endast ett svar. Vi kunde inte identifiera någon systematik i bortfallet.   

 

En annan form av bortfall är variabelbortfall, eller internt bortfall, som innebär att respondenter 

utelämnat svar på vissa frågor (Johansson Lindfors, 1993, s. 140; Eljertsson, 2014, s.26) som 

variabelbortfall, vilket innebär att svar utelämnas vilket kan bero på frågans missats eller var 

formulerad på ett svårförståeligt sätt. I huvudstudien förekom ett fall där en utav 

bakgrundsvariablerna, omsättning, utelämnades utav två respondenter. En tolkning kan vara att 

variabeln omsättning uppfattades vara av känslig art. En annan orsak till variabelbortfallet kan 

även tänkas bero på att frågan inte kunde besvaras på grund av ovetskap.   
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5. Empiri 
Här presenteras den bearbetade datan, tillsammans med de statistiska tester som genomförts för 

att besvara del- respektive huvudstudiens frågeställningar. Respondenterna är de individer som 

besvarade frågeformulären.  

5.1 Deskriptiv statistik delstudie 

Delstudien resulterade i en summering av respondenternas strategival kategoriserade i de sex 

strategielementen. I elementet Pris valdes 0 av 5 strategier. I elementet Service valdes 1 av 6 

strategier. I elementet Butikskommunikation valdes 1 av 5 strategier. I elementet 

Marknadskommunikation valdes 2 av 5 strategier. I elementet Personal valdes 3 av 4 strategier. I 

elementet Produktutbud valdes 3 av 7 strategier. Därmed fanns inte elementet Pris med bland de 

tio mest sannolika strategierna. Samtliga strategier som ingick i delstudien återfinns i bilaga 

(Bilaga 1). 

 

 

 
Tabell 3: Antal valda strategier per element i retail mixen. 

 

 

5.2 Deskriptiv statistik huvudstudie 

 

5.2.1 Arbetslivserfarenhet  

Respondenternas erfarenhet inom detaljhandeln har undersökts med avseende på antal år i 

branschen. Svarsfördelningen genererad av frågeformuläret visar att majoriteten, 13 st (65 %), 

har 10 år eller längre erfarenhet inom detaljhandeln. Resterande respondenter var uppdelade med 

3 st (15 %) med 7-10 år, 2 st (10 %) med 5-7 år och 2 st (10 %) med 1-3 års erfarenhet.   
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Diagram 1: Fördelning - Respondenternas arbetslivserfarenhet inom detaljhandeln. Klass 1-4. 

 

 

5.2.2 Antal anställda 

Antal anställda sammanhänger med butikens omsättning och utgör ett mått på butikens storlek. I 

frågeformuläret delades antalet anställda upp i fast- respektive extraanställda. I 

datasammanställningen har dock denna uppdelning sammanförts där fast- och extraanställda är 

hoplagda till variabeln AnställdaTOT. Resultatet visar att en majoritet på 12 st (60 %) har mellan 

6-10 anställda.  3 st (15 %) har mellan 0-5 anställda, 1 st (5 %) har 11-15 anställda och 4 st (20 

%) har 16 anställda eller fler. 

 

 

 
Diagram 2: Fördelning - Antal anställda för butikerna. Klass 1-4. 
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5.2.3 Omsättning 

Variabeln Omsättning används också som ett mått på butikens storlek. Alla siffror i svenska 

kronor och avser omsättningen för år 2015. 18 av 20 respondenter lämnade svar på omsättningens 

storlek. Fördelningen mellan butikernas storlek mätt i omsättning är 3 st (17 %) angav 2 000 001- 

5 000 000 kr. 4 st (22 %) angav 5 000 0001- 10 000 000 kr, 4 st (22 %) angav 10 000 000-25 000 

000 kr. 7 st (39 %) angav 25 000 001 kr eller mer. 

 

 

Diagram 3: Fördelning - Butikernas omsättning, siffrorna avser verksamhetsår 2015. Klass 1-4.  

 
 

5.2.4 Etableringsår i Umeå 

20 av 20 respondenter svarade på frågan. Butikernas erfarenheter skiljer sig något där 10 st (50 

%) har varit verksamma i Umeå mellan 36-56 år. 2 st (10 %) etablerades i Umeå under perioden 

1981-2000 vilket innebär en erfarenhet på 16-35 år. 8 st (40 %) har varit verksamma i Umeå i 15 

år eller mindre.   

 

 

Diagram 4 Fördelning - Butikernas utifrån etableringsår i Umeå. Klass 1-3. 
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5.2.5 Butikens avstånd till IKEA 

20 av 20 respondenter svarade på frågan. Butikers distans till IKEA är uttryckt i uppskattat antal 

kilometer. I det minsta avståndet om 0-2 km angav 2 st (10 %). 5 st (25 %) angav 2-5 km, 3 st (15 

%) angav 5-7 km, 5 st (25 %) angav 7-10 km och över 10 km eller längre angavs av 5 st (25 %). 

 

 

 
Diagram 5: Fördelning - Butikernas avstånd till IKEA. Klass 1-5. 

 
 

 

5.2.6 Sammanställning av bakgrundsvariabler 

I Tabell 5 redovisas bakgrundsvariablerna som tidigare presenterats utifrån antal svar (N) för 

varje bakgrundsvariabel, min- respektive maxvärde samt medelvärde och standardavvikelse. 

Värdena på minimum och maximum representerar klassificeringar för respektive variabel. 

 

 

 
Tabell 4: Sammanställning av bakgrundsvariabler. 
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5.3 Reaktion på IKEAs etablering    

I del 2 ombads respondenterna att först besvara huruvida de reagerat på IKEAs etablering genom 

att förändra sina affärsstrategier. Frågan ställdes som en enkel Ja/Nej-fråga. En majoritet på 12 st 

(60 %) respondenter svarade Ja, medan resterande 8 st (40 %) respondenter svarade Nej. Således 

har 60 % av respondenterna reagerat på IKEAs etablering genom att förändra sina 

affärsstrategier. 

 

 
Diagram 6: Fördelning - BemöttJA & BemöttNEJ. 

 

De som svarat Ja, besvarade sedan vilka affärsstrategier de specifikt använt sig av. Listan består 

av de 10 affärsstrategier som delstudien resulterat i. Medelvärdet gav att 4,5 strategiförändringar 

har gjorts per respondent, med en median på 4 stycken val per respondent.  

Strategiförändringarna är fördelat enligt följande för varje element; Personal (30 % av angivna 

strategiförändringar), Produktutbud (30 %), Marknadskommunikation (20 %) 

Butikskommunikation (10 %) och Service (10 %) (Tabell 6).  

 

 
Tabell 5: Respondenternas strategiförändringar kategoriserade. 
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På nedbruten nivå ges i detalj vilka strategier som valts för vilka strategier de använt för att 

bemöta IKEAs etablering. 12 st (100 %) respondenter angav Förbättra personlig service. 7 st (58 

%) angav förbättrad Produkt kompetens.  6 st angav Ökad närvaro på sociala medier. Vidare 

angav 5 st (42 %) respektive strategier; Bemöta kundens specifika efterfrågan, Öka reklam i TV, 

radio, erbjuda unika varumärken, Förbättrad service kompetens och Exponering av produkter i 

butik. Strategierna Exklusivare sortiment och Hemkörning av varor angavs av 2 st (17 %) 

vardera. 

    

 

 
Diagram 7: Andelen av respondenterna som valt strategin för att bemöta IKEA. 

 

5.4 Resultat valexperiment 

Av de totalt 20 respondenterna som deltog i valexperimentet tog samtliga respondenter ställning 

till och svarade på samtliga händelser. Nedan redogörs fördelningen av respondenternas svar för 

varje enskild händelse. Respondenternas svarsfördelning för de hypotetiska händelserna har varit 

jämnt fördelade mellan alternativ 1 och 2. Alternativ 1 valdes med μ=. 0, Alternativ 2 med μ=.31 

och Opt-out med μ=.29 
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Diagram 8: Sammanställning svarsfördelning. 

 

 

  

5.5 Chi2-tester 

 
5.5.1 Bakgrundsvariabler 

För att få förståelse för vad som skapar variansen i respondenternas val att bemöta- respektive 

inte bemöta- etableringen av IKEA utfördes ett Chi2-test. Testet utfördes på de 

bakgrundsvariabler som identifierats i tidigare studier i relation till gruppen Bemött Ja och 

Bemött Nej.   

 

Distans ger respondenternas uppskattning av butikens avstånd till IKEA. I Bemött Nej svarade 

fyra (50 %) av respondenterna att deras butik låg mindre än 7 kilometer från IKEA. Resterande 

fyra (50 %) svarade mellan 7-10 kilometer. I Bemött Ja gruppen svarade sex (50 %) av 

respondenterna att butiken låg mindre än 7 kilometer från IKEA. En (8 %) respondent uppgav 7-

10 kilometer och resterande 5 (47 %) svarade längre än 10 kilometer. Variabeln Distans visar 

ingen signifikant varians mot valet att bemöta etableringen (r
2
= 6.806, p=.147).  

    

 
Tabell 6: Fördelning distans. 
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Etableringsår är året butikens ursprungliga etablering skedde och en approximation för 

erfarenhet på den lokala marknaden. Bemött Nej är fördelade med två (25 %) respondenter 

mellan 1960-1980, en (12 %) 1981-2000 och fem (62 %) i årskategorin 2001-2014. Variabeln 

Etableringsår visar ingen signifikant varians mot valet att bemöta etableringen (r
2
= 3.438, 

p=.179). 

 

 
Tabell 7: Fördelning etablering. 

 

Omsättning i mkr är en uppskattning av företagets storlek. I Bemött Nej uppger två (25 %) en 

omsättning på mindre än 2 mkr, två (25 %) mellan 5 och 10 mkr, två (25 %) mellan 10 och 25 

mkr och slutligen två (25 %) över 25 mkr. Bemött Ja har tre (25 %) på 2-5 mkr, två (17 %) 

mellan 5-10 mkr, två (17 %) och fem (42 %) över 25 mkr. Variabeln Omsättning visar ingen 

signifikant varians mot valet att bemöta etableringen (r
2
= 5.714, p=.222) 

 

 

 
Tabell 8: Fördelning omsättning. 

 

 

AnställdaTOT är en sammanvägning av antalet heltidsanställda och extra anställda som 

respondenterna uppgett. Antalet anställda är en approximation för företagsstorlek. Variabeln 

AnställdaTOT visar ingen signifikant varians mot valet att bemöta etableringen (r
2
= 4.375, 

p=.224)  

 

  
Tabell 9: Fördelning anställda. 
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5.5.2 Strategielasticitet mellan grupper 

För att kunna analysera hur de butiker som idag förändrat sin strategi respektive inte förändrat sin 

strategi skiljer sig i strategival vid framtida hypotetiska situationer, har chi2-test utförts mellan 

grupperna BemöttIKEA Ja och BemöttIKEA Nej för respektive valsituation (händelse 1-4). 

Testen syftar att mäta om de butiker som förändrat sin strategi idag (BemöttIKEA Ja), också 

tenderar att vara mer förändringsbenägna vid de hypotetiska valsituationerna (väljer alt 1-2 i 

högre utsträckning). Vice versa gäller då att de butiker som inte förändrat sig idag (BemöttIKEA 

Nej, också är mindre benägna att förändra sig i framtida hypotetiska valsituationer (väljer opt-out 

i högre utsträckning).  

 

 
Tabell 10: Strategielasticitet för händelse 1 & 2. 

 

Händelse 1  

Inträdet från IKEA orsakar en minskning av butikens omsättning på 20 % efter det första 

halvåret.  

  

I gruppen BemöttIKEA Nej har två av respondenterna (25 %) valt Alternativ 1 och lika många 

gånger för Alternativ 2 (25 %). Fyra av respondenterna (50 %) valde opt-out. Gruppen 

BemöttIKEA Ja har istället valt Alternativ 1 sex gånger (50 %), Alternativ 2 fem gånger (42 %) 

och opt-out en gång (8%). (Se tabell 10) 

Ett chi2-test utfördes för att undersöka om BemöttIKEA Nej har valt opt-out i större utsträckning 

i Händelse 1, jämfört med BemöttIKEA Ja. Chi2-testet visade ingen signifikant skillnad för 

Händelse 1 (r
2
= 4.464 med  p=.107). 

 

Händelse 2 

En betydande del av butikens kunder börjar handla hos IKEA istället för hos den egna butiken. 

 

I gruppen BemöttIKEA Nej har tre av respondenterna (38 %) valt Alternativ 1 och en valt 

Alternativ 2 (13 %). Fyra av respondenterna (50 %) valde opt-out. Gruppen BemöttIKEA Ja har 

istället valt Alternativ 1 fem gånger (42 %), Alternativ 2 sex gånger (50 %) och opt-out en gång 

(8 %). (Se tabell 10) 

Ett chi2-test utfördes för att undersöka om BemöttIKEA Nej har valt opt-out i större utsträckning 

i Händelse 2, jämfört med BemöttIKEA Ja. Chi2-testet visade ingen signifikant skillnad för 

Händelse 2 (r
2
= 5.283 med  p=.071⧾). 
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Tabell 11: Strategielasticitet för händelse 3 & 4. 

 

 

Händelse 3 

IKEAs inträde i Umeå visar sig leda till en positiv kundtillströmning i hela kommunen och leder 

inte till någon negativ effekt på er butiks omsättning. Istället finns potential för en ökad 

omsättning. 

 

I gruppen BemöttIKEA Nej har tre av respondenterna (38 %) valt Alternativ 1 och ingen valt 

Alternativ 2 (0 %). Resterande fem av respondenterna (63 %) valde opt-out. Gruppen 

BemöttIKEA Ja har istället valt Alternativ 1 sex gånger (50 %), Alternativ 2 fem gånger (42 %) 

och opt-out en gång (8 %). (Se tabell 11) 

Ett chi2-test utfördes för att undersöka om BemöttIKEA Nej har valt opt-out i större utsträckning 

i Händelse 3, jämfört med BemöttIKEA Ja. Chi2-testet visade en signifikant skillnad för 

Händelse 3 (r
2
= 8.194 med  p=.017*).  

 

 

Händelse 4 

En ny butik öppnar i Avion shoppingscentrum, som är av likartad typ som respondentens butik 

(likvärdig storlek och erbjuder liknande sortiment). 

 

I gruppen BemöttIKEA Nej har två av respondenterna (25 %) valt Alternativ 1 och en respondent 

valt Alternativ 2 (13 %). Fem av respondenterna (63 %) valde opt-out. Gruppen BemöttIKEA Ja 

har istället valt Alternativ 1 fem gånger (42 %), Alternativ 2 fem gånger (42 %) och opt-out två 

gånger (17%). (Se tabell 11) 

Ett chi2-test utfördes för att undersöka om BemöttIKEA Nej har valt opt-out i större utsträckning 

i händelse 4, jämfört med BemöttIKEA Ja. Chi2-testet visade ingen signifikant skillnad för 

Händelse 4 (r
2
= 4.623 med  p=.099⧾). 
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5.5.3 Strategikonsistens 

Nedan presenteras resultaten från Chi2-testet för händelserna 1-4. Bestämd signifikansnivå är 5 

%.  

 

I detta avsnitt undersöks huruvida de respondenter som i dagsläget bemött etableringen av IKEA 

genom strategiförändringar, tenderar att bibehålla denna strategiförändring intakt trots att 

konkurrenssituationen förändras. Med andra ord undersöks om respondenterna är benägna att 

förändra en eller flera av sina strategier för att bemöta en ny konkurrenssituation som inträffar 

eller om de tenderar att vara konsistenta i sina strategival. Således går det att analysera till vilken 

grad respondenten fullföljer sin nuvarande strategi eller inte beroende på hypotetisk situation 

(strategikonsistens), och vilken/vilka strategier som är avgörande för detta val. Eftersom 

respondenternas val av opt-out undersökts i tidigare test har detta alternativ uteslutits, varvid 

fokus här ligger enbart på de strategialternativ som respondenterna presenterats inför. Det innebär 

att vi i detta fall avser att finna svar på hur de som valt att frångå sin nuvarande implementerade 

strategi förändrat den i de olika valhändelserna. För att undersöka hur de hypotetiska händelserna 

påverkar Bemött JAs val av strategier, utfördes chi2-test för de olika händelserna. Ett chi2-test 

utförs för varje strategi vilket resulterar i totalt 24 chi2-test för de fyra hypotetiska händelserna. 

Visar chi2-testen en signifikant skillnad innebär det att vi med 95 % säkerhet kan säga att 

respondenternas val av strategi/strategier i dagsläget även används i de framtida händelserna (1-

4). Nedan visas kriterier för kategorisering som användes för att ta reda på ovanstående:  

 

 

 
Tabell 12: Kategorisering av variabler. 

 

Händelse 1 

“Inträdet från IKEA orsakar en minskning av butikens omsättning på 20 % efter det första 

 alvåret.”  

 

Alternativ 1 för händelse 1 innehåller de tre strategierna; Förbättra personalens 

servicekompetens (utbildning), Öka reklam i tv, radio & tidning samt Öka närvaron i sociala 

medier. Chi2-testet resulterade i signifikans för strategin Öka närvaron i sociala medier (r
2
= 

7.500, p = .024). De två förstnämnda strategierna visade ej signifikans. Chi2-testet går ej att 

genomföra då hela H1A1S7 i detta fall kategoriseras som 0 och därmed är konstant. 

 

Alternativ 2 för händelse 1 innehåller de tre strategierna; Förbättra personalens 

produktkompetens, Bättre bemöta kundernas specifika efterfrågan samt Satsa på unika 

varumärken och produkter. Chi2-testet resulterade i en signifikant skillnad för strategin Satsa på 

unika varumärken och produkter (r
2
 = 9.286, p = .001). För de två förstnämnda strategierna 

visade chi2-testet inte någon signifikant skillnad. 
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Tabell 13: H1A1S2 = Förbättra personalens servicekompetens (utbildning); H1A1S7 = Öka reklam i tv, radio & 

tidning; H1A1S9 = Öka närvaron i sociala medier; H1A2S3 = Förbättra personalens produktkompetens; H1A2S4 = 

Bättre bemöta kundens specifika efterfrågan; H1A2S8 = Satsa på unika varumärken och produkter. 

 

Händelse 2 

“En betydande del av butikens kunder börjar handla hos IKEA istället för hos den egna butiken.” 
 

Alternativ 1 för Händelse 2 innehåller de tre strategierna; Satsa på exklusivare sortiment, 

Förbättra exponering av varor samt Öka reklam i tv, radio och tidning.  

Chi2-testet resulterade i att ingen signifikant skillnad kunde påvisas de tre strategierna. 

 

Alternativ 2 för Händelse 2 innehåller de tre strategierna; Erbjuda hemkörning av varor, Satsa på 

unika varumärken och produkter samt Förbättra personalens servicekompetens (utbildning). 

Chi2-testet resulterade i signifikans för strategierna Erbjuda hemkörning av varor (r
2
 = 12.381, p 

= .002) och Förbättra personalens servicekompetens (utbildning) (r
2
 = 6.555, p = .037). 

Strategin Satsa på unika varumärken och produkter visade inte någon signfikant skillnad i chi2-

testet. 

 

 

 
Tabell 14: H2A1S5 = Satsa på exklusivare sortiment; H2A1S6 = Förbättra exponering av varor; H2A1S7 = Öka 

reklam i tv, radio & tidning; H2A2S10 = Erbjuda hemkörning av varor; H2A2S8 = Satsa på unika varumärken och 

produkter; H2A2S2 = Förbättra personalens servicekompetens (utbildning). 
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Händelse 3 

“IKEAs inträde i Umeå visar sig leda till en positiv kundtillströmning i hela kommunen och leder 

inte till någon negativ effekt på er butiks omsättning. Istället finns potential för en ökad 

omsättning.” 

 

Alternativ 1 för händelse 3 innehåller de tre strategierna; Öka närvaron i sociala medier, Bättre 

bemöta kundens specifika efterfrågan samt Förbättra personlig service till kunderna. Chi2-testet 

resulterade i signifikans för strategin Förbättra personlig service till kunderna (r
2
 = 8.148, p = 

.017). De två förstnämnda strategierna visades ej vara signifikanta. 

 

Alternativ 2 för händelse 3 innehåller de tre strategierna; Öka reklam i tv, radio och tidning, 

Förbättra personalens servicekompetens samt Förbättra exponering av produkter. Chi2-testet 

resulterade ej i signifikans för någon av strategierna. Chi2-testet går ej att genomföra då H3A2S7 

och H3A2S2 i detta fall kategoriseras som 0 och därmed är konstanta. 

 

 

 
Tabell 15: H3A1S9 = Öka närvaron i sociala medier; H3A1S4 = Bättre bemöta kundens specifika efterfrågan; 

H3A1S1 = Förbättra personlig service till kunderna; H3A2S7 = Öka reklam i tv, radio & tidning; H3A2S2 = 

Förbättra personalens servicekompetens (utbildning); H3A2S6 = Förbättra exponering av produkter. 

 
 

Händelse 4 

“En ny butik öppnar i Avion shoppingscentrum, som är av likartad typ som respondentens butik 

(likvärdig storlek oc  erbjuder liknande sortiment).” 

 

Alternativ 1 för händelse 4 innehåller de tre strategierna; Bättre bemöta kundens specifika 

efterfrågan, Erbjuda hemkörning av varor samt Förbättra personlig service till kunderna. Chi2-

testet resulterade i signifikans för strategierna Erbjuda hemkörning av varor (r
2
 = 9.286, p = .01) 

och Förbättra personlig service till kunderna (r
2
 = 12.381, p = .002).  

Den förstnämnda strategin visade ej vara signifikant i testet. 

 

Alternativ 2 för händelse 4 innehåller de tre strategierna; Förbättra personalens 

servicekompetens (utbildning), Öka närvaron i sociala medier samt Satsa på exklusivare 

sortiment. Chi2-testet resulterade i signifikans för strategin Öka närvaron i sociala medier (r
2
 = 

11.667, p = .003). Strategierna Förbättra personalens servicekompetens och Satsa på exklusivare 

sortiment visade inte någon signifikant skillnad i chi2-testet. 
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Tabell 16: H4A1S4 = Bättre bemöta kundens specifika efterfrågan; H4A1S10 = Erbjuda hemkörning av varor; 

H4A1S1 = Förbättra personlig service till kunderna; H4A2S2 = Förbättra personalens servicekompetens 

(utbildning); H4A2S9 = Öka närvaron i sociala medier; H4A2S5 = Satsa på exklusivare sortiment 
 

5.5.4 Summering strategikonsistens  

 

 
Tabell 17: Strategikonsistens: Summering. 
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6. Analys   
Analysen ämnar besvara våra frågeställningar och analysera resultatet från studien kopplat till 

den teoretiska del som presenterats.  

  

Syftet med denna studie är att mäta och analysera hur affärsverksamhetsnära sällanköpsbutiker i 

Umeå kommun affärsstrategiskt bemöter en etablering av IKEA.  

Analysen kommer söka svar på till vilken grad butiksansvariga respondenter förändrar sina 

strategier i och med etableringen, på vilket sätt detta görs och hur framtida scenarion kan påverka 

respondenternas strategiska val. Genom ett valexperiment har denna studie genomförts där 

respondenterna har tagit ställning till fyra hypotetiska händelser och uppmanats att välja det mest 

sannolika svarsalternativet för att bemöta situationerna.  

 

6.1 Valfördelning händelser  

Part worth-sannolikheterna ämnar enligt teorin att skapa likvärdiga alternativ för händelserna och 

mäta avvägningen (trade-off) för situationerna. Fördelningen är jämn vilket indikerar att 

delstudiens poängsättning och viktning av alternativen har fungerat. Det tyder på att 

valsituationerna per se har varit i respondentens fokus när svaret har avlagts. Hade något av 

alternativen fått klar majoritet av rösterna hade det alternativet varit uppenbart mer attraktivt för 

respondenterna och situationen som sådan hade inte varit lika betydelsefull som beslutsunderlag. 

Därav finner vi det sannolikt att konstruktionen också fått respondenterna att svara utifrån 

valsituationen, vilket är en förutsättning för analysen.       

 

6.2 Reaktion på IKEAs etablering 

Som en konsekvens av IKEAs etablering i Umeå centralort har majoriteten av respondenterna 

uppgett att de reagerat genom att förändra sin konkurrensstrategi på ett eller flera sätt. Dessa 

respondenter har således agerat responsivt med sin retail mix för att försvara sin 

marknadsposition. Det är alltså en minoritet av respondenterna som inte gjort några 

strategiförändringar alls i och med etableringen. Robinson (1988, s. 382) och Peterson & McGee 

(2000, s. 178) som funnit att det vanligaste beteendet är att butikerna inte förändrar sin 

konkurrensstrategi under det första året till följd av en nyetablering. Däremot har senare studier 

visat på att detaljhandlarna blivit mer aktiva i strategiska förändringar vid nyetableringar, vilket 

kan vara en konsekvens av ökad konkurrens på marknaden (Armstrong, 2012, s. 50f).   

 

Att en majoritet förändrat sin strategi kan tyda på att IKEA är en så signifikant händelse att 

många butiker känner ett behov av att bemöta etableringen, oavsett deras faktiska möjlighet att 

påverka utfallet jämte mot en big-box retailer som IKEA. Den osäkerhet bland 

detaljhandelsföretagen som påvisats vid en IKEA-etablering av Rudholm et al. (2015) kan 

således vara en orsak till att majoriteten väljer att bemöta etableringen av IKEA. Resultatet är 

intressant mot bakgrunden att detaljhandelsföretag som reagerat med att förändra sin 

konkurrensstrategi vid en nyetablering, också är de som klarat konkurrensen bättre (Ailawadi et 

al., 2010, s. 589f). Frågan är om de olika reaktionerna också innebär en reell skillnad i den 

konkurrenskraft som dessa butiker har framgent. Differensen i reaktionen mellan vår studie och 

tidigare studier kan också vara en konsekvens av att olika fokus inom detaljhandeln. Detta skulle 
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därför kunna vara ett utslag av att reaktionen på en big-box etablering och likaledes 

konkurrensförändring kommer av att händelsen i sig uppfattas olika beroende på handelssektor.    

 

6.3 Strategival vid förändring 

De respondenter som angett att de reagerat med strategiförändringar vid IKEAs etablering 

besvarade med vilka strategiförändringar detta skett. Av 10 möjliga strategiförändringar, angav 

respondenterna en median på fyra strategiförändringar. Eftersom dessa strategiförändringar 

spänner över olika element i retail mixen, indikerar det på att respondenterna tar ett större grepp 

om sin strategi och därmed ser över fler delar av retail mixen vid etableringen av IKEA. 

Förändringarna ser således inte ut att stanna vid enbart ett av retail mixens element, vilket är i 

motsats till vad Robinson (1988, s. 382) funnit i sin studie på detaljhandelsbutiker. Samtidigt 

menar nyare studier (Ailawadi & Keller, 2004, s. 333) att det krävs just ett helhetsgrepp av retail 

mixen för att det ska bli svårare för konkurrenter att imitera och därmed undergräva de 

strategiska förändringarna som företag antar.      

 

Strategiförändringarna gäller främst förbättring av elementen i retail mixen Personal (30% av 

angivna strategiförändringarna), förändrat Produktutbud (30%), satsningar på 

Marknadskommunikation (20%), följt av butikskommunikation (10%) och Service (10%).  

Övergripande ligger användningen av Personal som unikt serviceerbjudande och ett förändrat 

produktutbud (sortiment) för att skapa ett mer särskiljande erbjudande, i linje med vad Wortzel 

(1987, s. 50) menar är två av tre strategier som detaljhandelsföretag kan använda sig av för att 

skapa en konkurrenskraftig strategi. Intressant nog är främst fokuseringen på förändringar av 

retail mixens Personal tydlig. I delstudien valdes 3 av 4 möjliga personalstrategier och i 

frågeformuläret i huvudstudien svarar alla respondenterna att de valt att fokusera på Förbättrad 

personlig service. Detta har alltså valts oavsett butikens omsättning, antal anställda, 

respondentens erfarenhet och de andra angivna bakgrundsvariablerna. En anledning till att 

fokusera på personlig service är enligt Palmer (1994, s. 73) att differentiera butiken mot bättre 

kvalitet. Barney (1991, s. 106) menar att personlig service är särskilt viktigt när kunden finner 

stort värde i att få hjälp i köpbeslutet, vilket kan anses relevant eftersom respondenterna säljer 

sällanköpsvaror, så som möbler, inredning och husgeråd.  

 

Mot bakgrund att IKEA också har en konkurrensfördel med ett stort och brett sortiment, kan detta 

indikera att respondenterna anser att Personal är det element som är det bästa konkurrensmedlet i 

syfte att differentiera sig från IKEAs konkurrensfördelar. Armstrong (2012, s. 46) menar att just 

en personlig och skräddarsydd service kan bidra till en differentiering på marknaden. Armstrong 

menar vidare att specifikt produktkunskap bland personalen kan bidra till ett särskiljande 

erbjudande och lojalitet. Att utbilda personalen i produktkunskap är också det attribut som fick 

näst flest (58 %) röster. Samtidigt bygger en differentiering på att alla konkurrenterna inte 

erbjuder samma sak, och att strategin därmed har unika egenskaper (Porter, 1985, s. 14). Om alla 

väljer samma typ av fokus, blir heller inte strategin differentierad. Frågan är vad konsekvenserna 

blir av denna låga varians för butikernas faktiska differentiering och konkurrenskraft. 

Strategiförflyttningen skulle kunna bli mer av en generell ompositionering för merparten av 

marknadsaktörerna, istället för en tydlig differentiering. En tolkning kan således vara att 
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kunderna i Umeå kommer uppleva en ökad personlig service, men att det inte nödvändigtvis blir 

en konkurrensfördel i likhet med vad respondenterna sannolikt haft i åtanke vid strategivalet.    

 

Produktutbud angavs av 30 % av respondenterna som valt att bemöta IKEAs etablering. Enligt 

Armstrong (2012, s. 46) är förändringar i produktutbudet också ett sätt att differentiera butiken 

och ett särskilt vanligt strategiskt beslut bland företag med begränsade resurser. Eftersom det är 

det näst mest angivna strategiattributet, visar det också att det är det näst mest använda sättet att 

bemöta etableringen på från IKEA. Att förändra sitt sortiment för att inte sälja samma produkter 

som big-box retailern strategival, är också vad Cotton & Cachon (2012, s. 144) finner som 

vanligt förekommande när butiker hotas av big-box retailers. Mindre företag har fördelen att de 

kan vara flexibla i produktutbudet och därmed snabbt förändra det utifrån 

marknadsomständigheter, i syfte att tillgodose sina målsegment (Armstrong, 2012, s. 46).  

 

Däremot sticker Exklusivare sortiment ut med enbart 17 % av respondenterna och används därför 

minst frekvent av de som bemött IKEAs etablering. Exklusivare sortiment bör intuitivt tolkas 

som dyrare sortiment, vilket skiljer sig från de andra attributen i termer av att det innebär en 

prisjustering uppåt. Därmed verkar inte respondenterna se någon konkurrensfördel i att förändra 

sin prisimage till dyrare priser, vilket är intressant utifrån att IKEA är en lågprisaktör och därmed 

fångar upp kundsegment som främst söker efter lågprisvaror. Möjligtvis fångar unika 

varumärken upp en del av denna potentiella prisjustering i och med att ett förändrat utbud kan 

innebära en förändring mot högre prisbild. Således ser vi inte entydigt i vår studie att just dyrare 

varor är i fokus som Cotton och Cachon (2012, s. 144) påvisat vid big-box etableringar. 

Intressant här är huruvida respondenterna enbart gör förändringar av produktutbudet med IKEA 

som utgångspunkt, eller om förändringarna också sker utifrån att IKEAs etablering också sätter 

igång en förändring av redan etablerade konkurrenter. Förväntningarna bland de respondenter 

som bemött IKEAs etablering kan således vara att också andra etablerade konkurrenter kommer 

att reagera på etableringen. Resultatet visar ju att respondenterna inte är ensamma om 

fokuseringen i strategiförändringarna, och en framgångsrik ompositionering kräver att alla 

konkurrenterna är i likhet med Morschett et als. (2006, s. 276f) studie.  

 

Marknadskommunikation, som ingår i Promotion, fick 2 av 5 strategier valda i delstudien. 

Hälften av respondenterna svarade att Ökad närvaro på sociala medier är den strategi de 

använder sig av, följt av Ökad reklam i Tv, Radio & Tidning med 42 %. Den sistnämnda av de 

två är en vanligt förekommande strategi för att både försvara och förbättra marknadspositionen 

(Karakaya & Yannopoulos, 2011, s. 171). Att öka närvaron på sociala medier är en 

underliggande trend mot närvaro i fler, och helst alla, marknadsföringskanaler och en viktig del i 

en sömlös marknadsföringsstrategi (Verhoef et al., 2015, s. 174), vilket kan fångas upp i svaren. 

Enligt Ailawadi et al. (2010, s. 579) är reaktioner med ökad marknadsföring ett sätt för butiker att 

försvara sina marknadsandelar från en nyetablerad aktör. Eftersom IKEA är en så stor aktör, är 

det frågan om respondenterna gör denna strategiförändring i syfte att försvara sig från IKEA, 

eller om det snarare är ett sätt för butikerna att agera mot redan etablerade företag i första hand. 

Oavsett primär anledning är ökad reklam ett strategiskt offensivt val (Ailawadi et al., 2010, s. 

579) och med ökad närvaro i sociala medier, ser reaktionen ut att vara en breddning och 

intensifiering av den marknadsföringsmässiga insatsen.    
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6.4 Bortvalda strategier  

Resultatet av delstudien visar att prisstrategier helt utelämnades av respondenterna. Eftersom 

ingen av respondenterna valde någon av de fem möjliga prisstrategierna, visar det tydligt på att 

priselementet inte är aktuellt i denna typ av situationer.  Klassisk affärsstrategisk teori lägger 

tydlig vikt vid priselementet, men resultat från senare studier, visar på att prisstrategier bland 

detaljhandelsföretag är sällsynta för att bemöta big-box-retailers (Peterson & McGee, 2000; 

Yamawaki, 2002; Cleeren et al., 2008). Dessa resultat ligger således i linje med nyare forskning. 

Intressant nog placerar sig attributet Exklusivare sortiment på femte plats i delstudien, men 

används bara av 17 % av respondenterna i nuvarande strategival för att bemöta IKEAs etablering. 

Ett exklusivare sortiment är implicit ett steg mot högre prisbild för butikerna, vilket kan indikera 

att en förändring uppåt i prissegment en möjlig strategiförändring. Yannopoulos (2011) menar att 

en aktiv prisstrategi kan användas för att bemöta en förändrad konkurrenssituation och för att 

försvåra för det inträdande företaget. Vårt resultat visar i motsats att ingen sådan används, vilket 

således är ett resultat i linje med Cleeren et al. (2008) studie på strategiförändringar vid big-box 

etableringar. Vi finner det inte uppseendeväckande att respondenterna väljer bort detta element i 

stor utsträckning. Vetskapen om IKEAs stordriftsfördelar och låga priser borde intuitivt leda till 

slutsatsen att prissänkningar inte är ett sannolikt konkurrenskraftigt alternativ. I delstudien 

utelämnades dessutom de marknadsföringsstrategier som behandlar prisförändringar i 

marknadskommunikationen, så som rabatter, mer frekventa reor etc. Det ställer en rad intressanta 

frågor kring vad nästa steg är för de butiker som har en uttalad lågprisprofil. En etablering av big-

box retailers kan innebära att etablerade aktörer “tvingas” skapa konkurrensfördelar inom andra 

element i retail mixen, som traditionellt inte ses som lågprisattribut. Det skulle således innebära 

att en traditionell lågprisaktör som upplever ökad konkurrens från en etablering av IKEA eller 

annan big-box retailer, väljer att förändra delar av sin strategi mot ökade kvalitativa inslag, så 

som personlig service, mer unika varumärken etc.    

     

Resultaten från studien tyder på att reaktionen på IKEAs etablering tangerar en 

differentieringsstrategi, med fokus på servicebemötande och kunskap hos personalen, ett 

förändrat produktutbud mot unika varumärken och ökad marknadsföringsnärvaro i ett brett 

spektrum av medier. Enligt Palmer (1994, s.73) är denna typ av strategiförändringar vanligt 

förekommande i differentieringsstrategier med fokus på kvalitet bland detaljhandelsföretag. Valet 

att differentiera sig har som fördel att det minskar priskänsligheten hos kunderna och kan leda till 

ökad lojalitet (Aaker, 2001, s. 156). Resultatet från vår studie går också i linje med Cotton & 

Cachon (2012) samt Ailawadi (2010) som visar att konkurrens från big-box retailers vanligtvis 

görs genom differentierings- eller fokusstrategier. Detta tyder på att respondenterna som valt att 

bemöta etableringen av IKEA gör förändringar som går i linje med vad tidigare forskning visat 

skapar förutsättningar för konkurrenskraftighet. Samtidigt görs dessa förändringar med viss 

homogenitet mellan respondenterna. Fokus ligger därför främst på att förbättra den personliga 

servicen och att förändra produktutbudet. Detta innebär att butikerna tenderar att välja samma typ 

av differentiering, då alla respondenter uppgett förbättrad personlig service. Dock skulle detta i 

slutändan kunna innebära att enbart en förflyttning av marknaden sker mot bättre personlig 

service. Om samtliga butiker genomför samma satsning, bör således den tilltänkta effekten av 

differentieringen åtminstone bli underminerad. En konsekvens skulle därmed kunna bli att 
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butikerna skulle behöva fortsätta analysera vilka strategiförändringar de behöver göra för att 

förbättra sin position på marknaden för att inte hamna i status quo.      

6.5 Valexperimentet 

Valexperimentet har två huvudsakliga delar i analysen. I strategikonsistensen söker vi analysera 

strategivalen i de olika händelserna, hur detta skiljer sig från nuvarande strategival och vad det 

kan  å   r implikationer   r respondenterna. E ter detta analyseras “strategielasticiteten”,   r att 

söka svar på hur framtida hypotetiska händelser förändrar respondenternas reaktion i termer av 

strategiförändringar.   

 

6.5.1 Strategikonsistens  

I testet av strategikonsistens för Händelse 1, visar chi2-testen en signifikans för strategierna öka 

närvaron i sociala medier (marknadskommunikation) och satsa på unika varumärken och 

produkter (produktutbud). Strategierna Erbjuda hemkörning av varor och Förbättra personalens 

servicekompetens (utbildning) har likaledes signifikans i Alternativ 2. Resultatet tyder på att 

dessa strategier är avgörande för vilket alternativ som respondenterna väljer för att bemöta 

händelsen där respondenternas butik tappar 20 % i omsättning till följd av IKEAs etablering. 

Eftersom signifikansen innebär att strategin är en del av respondenternas nuvarande strategi och 

har valts igen i den specifika händelsen, bibehåller 11 av 12 respondenter i detta fall fyra av sina 

strategier, men lägger till två andra strategier. Endast en (1) av respondenterna bibehåller sin 

nuvarande strategi (opt-out). En tolkning av de signifikanta strategierna är att dessa inte beror på 

händelsen utan är en del av den basstrategi respondenterna har vid bemötande av IKEAs 

etablering.  

 

De strategier som påvisats inte vara signifikanta i Händelse 1 är Öka reklam i tv, radio & tidning, 

Förbättra personalens produktkompetens och Bättre bemöta kundernas specifika efterfrågan. 

Som tidigare nämnts är dessa strategier i strategipaketen ett avsteg från nuvarande strategival, 

eftersom de är valda i händelsen men inte i den nuvarande strategin för att bemöta IKEAs 

etablering. Jämfört med de strategier respondenterna bibehåller, tyder dessa avsteg på att en 

kraftig omsättningsminskning gör att strategierna fördjupas och intensifieras. De 11 av 12 

respondenterna uppger att det skulle leda till en ökning av reklam i traditionell media och en 

förbättring av personalkompetens och större flexibilitet i termer av att bemöta kundernas 

specifika efterfrågan. Utifrån att personlig service följer med som en basstrategi kan en tolkning 

vara att respondenterna funderar i banor om hur detta strategival kan intensifieras. Intressant nog 

kan samma typ av beteende skönjas i Händelse 2, som också innebär en påtaglig förlust av 

kunder till IKEA. Alla strategier i Händelse 2, alternativ 1 visade inte någon signifikans i chi2-

testet. Dessa strategier är Satsa på exklusivare sortiment, Förbättra exponering av varor samt 

Öka reklam i tv, radio och tidning. De fem respondenter som valt detta alternativ gör alltså helt 

avsteg från sin nuvarande strategi i en situation där en betydande del av butikens kunder börjar 

handla hos IKEA istället. Resultatet är intressant, eftersom i alla fall två av tre attribut är av 

offensiv karaktär med satsningar på marknadskommunikation (reklam) och förändrat sortiment 

till exklusivare sådant, vilket dessa respondenter alltså inte valt i nuläget. I båda dessa två 

negativa händelser ser alltså intensifieringar av nuvarande strategier att vara intressanta 



Nordvall & Vilhelmsson 

54 
 

strategival, som får respondenterna att göra avsteg från nuvarande strategier för att bemöta 

IKEAs etablering.  Karakaya & Yannopoulos (2011, s.171) menar att just reklamsatsningar är 

viktiga för att skapa fördelar gentemot konkurrenterna och ett exklusivare sortiment och andra 

anpassningar av produktutbudet har framkommit som vanliga sätt att bemöta konkurrensen från 

big-box retailers (Cotton & Cachon, 2012, s.144).        

 

I Händelse 3 är istället situationen annorlunda. Här innebär IKEAs etablering en ökad 

kundtillströmning till kommunen, vilket kan komma respondenterna till fördel. För Bemött Ja 

visar strategikonsistens-testet att strategin Förbättra personlig service till kunderna var 

signifikant för alternativ 1. Återigen är det Personlig service som är avgörande för 

respondenternas val av alternativet. Intressant här är att öka närvaron i sociala medier är icke-

signifikant i denna händelse, vilket inte är fallet i någon av de andra tre händelserna som innebär 

negativ påverkan på respondenternas butiker. Majoriteten av respondenterna väljer detta 

Alternativ 1, vilket till skillnad från tidigare resonemang är ett alternativ som snarare går att tolka 

som ett defensivt strategipaket. En tolkning kan vara att en positiv situation innebär andra 

förutsättningar än negativa sådana, vilket gör att respondenterna tenderar att göra mindre 

offensiva strategival i en positiv händelse. Detta är intressant eftersom Karakaya & Yannopoulos 

(2011, s. 173) menar att en händelse som företagen kan tolka som att marknaden expanderar till 

följd av nyetableringen, också väljer att bemöta situationen med att följa med marknadens 

förändringar och hitta en ny nisch på densamma. Händelse 3 antyder också defensivare 

strategival vid ett positivt kundflöde till kommunen. Samtidigt sätter Händelse 3 tvetydiga 

resultat i centrum, eftersom att andelen opt-out inte ökar och att de flesta av respondenterna också 

väljer en tydlig strategiförändring, vilket vi skulle funnit mer sannolikt i och med en positiv 

situation. Detta analyseras vidare i strategielasticiteten nedan.     

   

I den sista Händelse 4 är de signifikanta strategierna Hemkörning av varor, Förbättrad personlig 

service och Ökad närvaro i sociala medier. Dessa strategier tenderar att bibehållas för händelse 4 

likt de gör i dagsläget men för att bemöta specifikt denna händelse tenderar de respondenter som 

valt alternativ 1 eller 2 att förändra sina strategier med att addera Förbättra personalens 

servicekompetens och Satsa på exklusivare sortiment (vilka inte visade någon signifikans i chi2-

testet). Resultaten indikerar på att om respondenterna uppger att de förändrar sin strategi när en 

ny likartad butik öppnar så är nischning av sortiment i kombination med att utveckla personalens 

servicekompetens en sannolik strategiförändring och komplettering av tidigare strategi för att 

hävda konkurrenskraft. Förändra sitt sortiment mot mer exklusiva varor är intressant utifrån att 

händelsen är negativ och innebär att respondenten upplever ett extra utpekat hot från en likvärdig 

butik. På samma sätt här som i Händelse 1 och 2 ser de tillval eller förändringar som 

respondenterna gör till sin nuvarande strategi intensifiera nuvarande strategi och fördjupa de 

strategielement som tidigare valts.  

 

Sammantaget tenderar de strategier som visar en signifikans att vara strategier av defensiv 

karaktär och är oavsett hypotetisk händelse återkommande strategival av respondenterna som 

bemött IKEAs etablering. Strategin att erbjuda hemkörning av varor är konkret och 

branschspecifik till sin natur. Resultatet tyder på att strategin är viktig oavsett situation, vilket kan 

anses logiskt inom sällanköpsbranschen i och med att produkterna bland respondenterna är av 
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stor storlek som möbler och kök. Samtidigt visar svaren på nuvarande strategi att endast 17 % av 

respondenterna valt detta. En förklaring kan här vara att 17 % är de som förändrat strategi, medan 

de andra respondenterna redan erbjuder detta. Det kan förklara det något tvetydiga resultatet 

mellan frågorna i frågeformulären. Med tanke på IKEAs tillgänglighet och kundlogistik kan 

strategivalet vara en del av ett försök att dämpa de fördelar som big-box retailers ofta är 

förknippade med (Haltiwanger et al., 2010, s. 116f) och som i detta fall kan skapa mervärde för 

kunderna. Av den anledningen är det också logiskt att strategin tenderar att vara en basstrategi 

som följer med oavsett händelse. Detsamma gäller för välja unika varumärken och ökad närvaro i 

sociala medier. Att respondenterna väljer unika varumärken som basstrategi är intressant då det 

också är en av de strategier som är viktiga för detaljhandlares konkurrenskraft och vanlig i fall 

där big-box retailers etablerat sig (Armstrong, 2012, s. 46; Cotton & Cachon, 2012, s. 144). 

Samtidigt är det logiskt utifrån att omvärderingar av produktutbudet görs kontinuerligt för att 

bibehålla ett differentierat erbjudande (Armstrong, 2012, s. 45). Därmed tyder resultatet att 

respondenterna ligger rätt i att ha detta som basstrategi. Ökad närvaro i sociala medier tyder på att 

intresset och vikten att bredda valen av kommunikationskanaler är närvarande oavsett situation. 

Att detta är signifikant medan traditionell reklam visar en tendens att vara händelsebunden är värt 

att betona. Att öka reklam i medier är sannolikt något respondenterna redan idag har till någon 

grad, men eftersom det i vår studie framkommer som en icke-signifikant strategi tenderar det att 

vara en satsning som sker utifrån de händelser där butikens situation förändras påtagligt. 

Eftersom reklam bär med sig en kapitalkostnad ser det ut att i studiens resultat framgå som en 

offensiv satsning som används i konkurrenssituationer som påtagligt förändrar förutsättningarna 

för butiken. På andra sidan tenderar alltså sociala medier stå som en basstrategi. Två strategier 

som visats centrala för butikerna härrör personlig service och satsningar på den egna personalen. 

Personlig service har valts av samtliga 12 respondenter som valt att bemöta etableringen av IKEA 

och resultaten indikerar entydigt på vilket värde personalen verkar utgöra för butikernas 

konkurrenskraft. I motsatt ända hittar vi priselementet som inte anses sannolikt alls som 

strategiförändring. Här går det att diskutera huruvida ett fokus på personlig service och personal 

som en tillgång används av respondenterna som motvikt för att minska konkurrensfördelarna 

bland konkurrenter med låga priser. Personalen är ju ett av få element som i någon mån går att 

hålla helt unika för var och en av butikerna, medan de flesta andra elementen går att både kopiera 

och byta ut.     

  

Merparten av strategierna som inte visar en signifikant skillnad i chi2-testen tenderar att vara av 

en mer offensiv karaktär. En övergripande tolkning av dessa strategier är att de i större 

utsträckning adderas till de specifika händelserna för att hävda en konkurrenskraftighet. Vidare 

tenderar elementen som härrör större förändringar av produktutbud att användas i specifika 

händelser, snarare än som basstrategi för att bemöta etableringen från IKEA. Produktutbudet är 

förstås det som butikerna de facto säljer, vilket gör det till de element som också har stor 

betydelse för konkurrenskraften. Det är också det element som, frånsett personal, går att påverka 

för att särskilja sig från både IKEA och andra konkurrenter. Därför är det också intressant att 

resultatet pekar på att respondenterna använder sig av större produktutbudsförändringar och 

tillmötesgår kunderna på ett mer individuellt plan när de ställs inför händelserna i 

valexperimentet. Förutom detta är också satsningar på produktkompetens icke-signifikant i 

studien. Detta attribut tangerar sannolikt personlig service, men visar på nyansskillnaderna i vad 
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respondenterna främst fokuserar på som basstrategi. Att produktkompetens icke är signifikant 

samtidigt som servicekompetens är signifikant, går att tyda som att värderingen av det personliga 

bemötandet är högre och mer viktigt som strategi.   

 

6.5.2 Strategielasticitet  

För att mäta huruvida de respondenter som valt att bemöta respektive inte bemöta IKEAs 

etablering idag också skiljer sig åt i reaktionen vid framtida händelser, gjordes chi2-test mellan 

grupperna Bemött Ja och Bemött Nej. Analysen syftar till att besvara huruvida det valet att 

förändra affärsstrategierna i och med IKEAs etablering förändras i hypotetiska framtida händelser 

och om detta skiljer sig åt mellan grupperna.   

 

I händelse 1 och 2 utsätts företagen för en påtaglig försämring till följd av IKEAs etablering.  

Resultatet av testet på strategielasticiteten visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna, 

förutom i Händelse 3 där gruppen Bemött Nej i signifikant högre utsträckning valde opt-out än 

gruppen Bemött Ja, som i dagsläget är de som reagerat med strategiförändring i och med IKEAs 

etablering. Trots icke-signifikanta skillnader antyder svarsfördelningen att gruppen Bemött Nej 

tenderar att välja opt-out i högre utsträckning (50 %) jämfört med Bemött Ja, där endast 8 % av 

respondenterna väljer opt-out. Det innebär att i en situation där respondentens butik tappar 20 % 

av omsättningen eller en betydande del av kunderna, så fortsätter hälften av respondenterna i 

Bemött Nej utan strategiförändringar. Å andra sidan innebär det samtidigt att dessa två händelser 

får hälften av Bemött Nej-gruppen att förändra sina strategier, vilket innebär en påtaglig 

förändring av affärsstrategier i en grupp som tidigare inte alls förändrat strategierna till följd av 

etableringen per se. Eftersom antalet som förändrat sig är 50 % går det dock inte att påvisa någon 

entydighet i benägenheten att förändra sig. Intressant här är huruvida detta är en följd av en 

skillnad mellan förväntningarna gruppen respondenter har på etableringen och vad de hypotetiska 

situationerna ställer dem inför. Således kan detta tolkas som att gruppen inte antar att en 

försäljningsminskning eller kundnedgång kommer att ske till följd av IKEAs etablering, eftersom 

det är först när de ställs inför detta scenario som hälften väljer att förändra sig. Robinson (1988, s. 

382) och Kuester et al. (1999) menar att butiker vanligtvis inte reagerar med strategiförändringar, 

vilket i synnerhet gäller i det korta perspektivet eftersom de faktiska konsekvenserna ofta är 

okända. Således visar vårt resultat i motsats att benägenheten till förändring är relativt hög, 

samtidigt som denna andel ökar än mer när respondenterna får ett ”resultat” av    As etablering. 

Vad som dock talar emot denna tolkning är att Händelse 3 också besvarats med en 

strategiförändring. Av den anledningen finner vi det svårt att entydigt tolka vad som ligger 

bakom att gruppen Bemött Nej anger strategiförändringar i de hypotetiska situationerna. En 

möjlighet kan vara att de inte ser etableringen som en konkurrenssituation per se och därför inte 

väljer att genomföra några strategiförändringar enbart som en följd av etableringen. En annan 

potentiell orsak till resultatet kan bero på hur alternativ 1 och 2 ramats in och därigenom anses 

mer attraktiva än opt-out. Detta kan leda till att respondenterna ger en överdriven bild av sina 

strategiförändringar, vilket är ett fenomen att ta hänsyn till vid valexperimentet (List et al., 2006, 

s. 2f).   

 

Händelse 3 är det resultat som är signifikant på 5 % -nivån med p=.017. Det är med andra ord en 

signifikant skillnad i gruppernas strategival (opt-out mot alternativ 1 eller 2) i händelsen där ett 
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potentiellt positivt kundflöde sker, En majoritet av de som inte bemött IKEA idag väljer i den här 

situationen att inte anta någon strategiförändring alls, medan Bemött Ja fortsätter välja Alternativ 

1 och 2 i samma utsträckning som tidigare. Å andra sidan är det intressant att resterande 37 % av 

Bemött Nej-gruppen väljer ett av alternativen. Det innebär därmed att denna grupp förändrar sina 

strategier, i en situation där status quo- alternativt en förbättring av den aggregerade efterfrågan- 

sker på marknaden. Hur detta ska tolkas i förhållande till den nuvarande situationen med IKEAs 

etablering är tvetydigt. Det är något motsägelsefullt att gruppen inte väljer att bemöta själva 

etableringen av IKEA, men gör det i en situation som är positiv- till följd av IKEAs etablering. 

Intuitivt och som händelsen är konstruerad skulle det vara mindre förvånansvärt om fler eller alla 

hade valt opt-out, eftersom det vore mer konsistent med tidigare reaktion. En tolkning kan vara 

att respondenter upplever en positiv efterfrågan som en förhöjd konkurrenssituation, utifrån att 

storleken på marknaden växer, men att detta inte nödvändigtvis innebär att marknadsandelen för 

respondenterna gör detsamma. Därmed skulle upplevelsen av ökad konkurrens kunna vara 

påtaglig även i en positiv situation, vilket också Rudholm et al. (2015) indikerar då det positiva 

kundflödet som Daunfeldt et al. (2013) påvisar inte översattes till det positiva utfallet som 

respondenterna i Rudholms studie hade förväntat sig. Karakaya & Yannopoulos (2011, s. 173) 

påpekar att om etablerade företag anser att en nyetablering kommer få marknadens storlek att 

expandera, så kan det sätta igång affärsstrategiska förändringar. Strategivalen skiljer sig dock åt 

med att vara mindre aggressiva och istället fokusera på att positionera om företaget efter 

marknadens förändringar. För Händelse 4 tog respondenterna ställning till en situation där en 

direkt konkurrent öppnar upp på IKEAs handelsområde Avion. Händelsen skiljer sig därmed 

genom att explicit peka ut en ny konkurrent som etablerar sig på handelsområdet sida vid sida 

med IKEA. Chi2-testet visar p=.099⧾ som därmed endast är signifikant på 10 %. Trots att 

konkurrensen således både kommer från IKEA och en ny butik inom konkurrerande område så 

tenderar fördelningen av svar mellan de tre svarsalternativen att vara detsamma. Bemött Nej 

fortsätter att i större utsträckning välja ingen förändring alls, medan Bemött Ja, fortsätter på den 

strategi de valt vid IKEAs etablering eller förändra utifrån de givna strategierna i alternativen. 

Shankar (1999) menar att i fall där rivaliteten på marknaden uppfattas som hög, kan det föranleda 

antingen en kraftig reaktion eller ingen reaktion alls, beroende på företagens karaktär. Således 

skulle vårt resultat kunna indikera att den här situationen blir för tung för respondenterna att 

reagera på. Med andra ord blir det för vissa något som sätter igång en större och mer offensiv 

strategiförändring, medan andra uppfattar den som övermäktig att hantera strategiskt och därmed 

väljer opt-out istället.  

 

Sammantaget tolkar vi resultaten på att gruppen som bemött IKEAs etablering i större 

utsträckning också anpassar sina strategival utifrån händelserna och därmed fortsätter välja 

strategipaketen. Det kan tyda på att gruppen är mer “primade” för strategiförändringar och 

funderar i banor om vad som är optimalt i både händelsen och utifrån hur strategipaketet är 

utformat. Samtidigt har det konstaterats att hälften av gruppen respondenter som inte bemött 

etableringen gör en strategiförändring i de hypotetiska händelserna. Detta kan bero på att gruppen 

inte tror sig påverkas negativt av IKEA i dagsläget, men reagerar ändå med strategiförändringar 

om det visar sig ha betydande negativa konsekvenser för butiken. Vad anförleder då den andra 

hälften av gruppen att inte göra några strategiförändringar alls oavsett händelse? En förklaring 

kan vara att dessa är tillfreds med sin nuvarande positionering och ser sig inte i behov av 
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strategiförändring oavsett händelse. Samtidigt kan detta vara ett utfall av en oförmåga att uppfatta 

konkurrensen i etableringen, vilket enligt Karakaya & Yannopoulos (2011, s. 173) är en vanlig 

orsak till en utebliven reaktion på en förändrad konkurrenssituation. En större studie skulle 

möjligtvis kunna urskönja två grupper inom gruppen Bemött Nej, som av olika anledningar väljer 

att reagera eller inte reagera på även kraftigt negativa händelser, eftersom tidigare studier visat att 

benägenheten att reagera på förändrade konkurrenssituationer bland annat beror på butikernas 

finansiella och personella resurser (Venkataraman et al., 1997, s. 215f; Shankar, 1999).    

 

6.6 Bakgrundsvariablerna 

För att variansen mellan respondenternas val att bemöta respektive inte bemöta IKEAs etablering, 

genomfördes chi2-tester mot bakgrundsvariablerna. Ingen av bakgrundsvariablerna visade 

signifikans på p<.05 och p<.10. Av dessa anledningar kan vi inte förklara variansen mellan valet 

att bemöta respektive inte bemöta med våra bakgrundsvariabler. Utfallet kan ha flertalet 

förklaringar, som är intressanta att diskutera. Vi har tidigare konstaterat att tidigare forskning ger 

stöd åt att bakgrundsvariablerna påverkar konkurrensen olika och att det därmed finns anledning 

att tro att det också innebär att reaktionen på en nyetablering kan te sig olika. Gripsrud & 

Grønhaugs (1985) visar att upplevt konkurrenshot påverkas av distansen mellan konkurrenterna, 

vilket i fallet med IKEAs etablering skulle innebära att butiker närmare IKEA också upplever 

hotet som större och därmed förändrar strategierna i större utsträckning än de längre bort. Dock 

kan det finnas motverkande effekter i vårt fall. Daunfeldt et al. (2013) visar att IKEAs 

etableringar leder till en positiv försäljningstillväxt för butiker nära IKEAs handelsområde. En 

tolkning av det kan vara att positiva förväntningar på försäljningstillväxt dämpar effekten av ökat 

konkurrenshot med sjunkande avstånd. Butikens storlek i termer av omsättning och antal 

anställda har också effekt på det upplevda konkurrenshotet. Ett större klarar ofta konkurrens 

bättre från ett nyetablerat företag (Venkataraman et al., 1997, s. 215f; Lang, 2010, s. 30). Att det 

inte är fallet i vår studie väcker en del frågor. Intuitivt är ju större butiker finansiellt mer 

motståndskraftiga, men kan det vara så att i fallet med IKEA, tenderar dessa att också i högre 

utsträckning ha stora, kompletta utbud av varor och således närmare de sig IKEAs kundsegment. 

Vice versa kan små butiker (i relativa termer) ha enklare att differentiera sig och därmed bättre 

klara konkurrensen. Eftersom resultatet inte pekar åt endera hållet, är det inte mer än en intressant 

ingång till vidare diskussion. Det ställer också frågor om vilka bakgrundsvariabler som i fallet 

med IKEA som kan förklara skillnader i reaktion.   

 

Vidare skulle en tänkbar förklaring vara att det finns en skevhet i urvalet, som beror på att 

tangerade försäljningsområden mellan respondenten och att IKEA inte är en tillräcklig god 

approximation för konkurrenshot. Det kan således vara så att “uppfattningen” av konkurrensen är 

olika, trots att merparten av försäljningen tangerar IKEAs försäljningsområden. Även studiens 

storlek på urvalet kan ha en begränsande inverkan på resultatet av bakgrundsvariablerna, då 

respondenterna inte täcker bredden av variablernas kategorier i optimal utsträckning. Eftersom 

detta är den första studien om strategiförändring vid IKEA-etableringar har vi ingen tidigare 

studie som utrett frågan i denna kontext. Därmed kan överförbarheten vara begränsad från andra 

studier som är gjorda i andra kontexter. De icke-signifikanta bakgrundsvariablerna skulle kunna 

bero på att IKEAs etablering i Umeå är en så påtaglig förändring på marknaden att valet att 

bemöta/inte bemöta är ovidkommande bakgrundsvariablerna.   
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7. Slutsatser  
I kapitlet presenteras slutsatserna för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vidare 

presenteras praktiska rekommendationer och framtida forskningsområden.  

7.1 Slutdiskussion  

Studien har sökt svar på problemformuleringen “Hur kan marknadsförändringar till följd av 

IKEAs etablering påverka sällanköpsbutikernas affärsstrategier?”, med tillhörande 

frågeställningar som presenteras igen nedan.   

 

Till vilken grad påverkar IKEAs etablering sällanköpsbutikers affärsstrategier i Umeå 

kommun? 

Studiens resultat visar att merparten av de butiksansvariga inom sällanköpsvaruhandeln har 

förändrat sin butiks affärsstrategier för att bemöta etableringen från IKEA. Studien visar på att 

strategiförändringarna spänner över flera affärsstrategiska element, vilket indikerar på att 

etableringen av IKEA sätter igång en strategiprocess där flera delar ses över i det totala 

erbjudandet till kunderna. Studien visar att framtida händelser kan påverka respondenternas 

strategiska val. Valexperimentet visar på att antalet som förändrar sina strategier ökar vid de 

hypotetiska händelserna, eftersom den grupp respondenter som inte förändrat sina affärsstrategier 

idag, gör det i större utsträckning vid framtida hypotetiska händelser. Det innebär samtidigt att 

denna grupp även tenderar att göra strategiförändringar i mindre utsträckning än vad den grupp, 

som i samband med etableringen förändrat sina strategier.   

 

Hur förändrar sällanköpsbutikerna sina affärsstrategier vid en IKEA-etablering?  

Sammantaget visar strategivalen att satsningar på personal och ett förändrat produktutbud är de 

två element som främst används för att bemöta IKEAs etablering. Genom studiens delar visar det 

sig att satsningar på personlig service är den mest använda strategin och är även återkommande i 

de framtida händelserna. Frånsett detta strategival är också ett förändrat produktutbud, i syfte att 

skapa eller bibehålla ett unikt erbjudande, vanligt förekommande. Vid en djupare strategianalys 

framkommer att vissa strategier tycks vara basstrategier i bemötandet av konkurrensförändringen 

vid IKEAs etablering. Dessa strategier tenderar att vara något mer defensiva i sin karaktär och är 

återkommande oavsett hypotetisk händelse. De strategier som istället särskiljer sig beroende på 

situation tenderar istället att vara av mer offensiv karaktär, där respondenterna fördjupar och 

intensifierar de nu valda strategierna. Sammantaget är tolkningen av resultaten att 

respondenterna, i och med IKEAs etablering, gör strategiförändringar som syftar till att 

differentiera sina butiker på den lokala marknaden. Differentieringen ser främst ut att skapas 

genom att förändra produktutbudet för att inte överskuggas av konkurrenter och IKEAs utbud. 

Tydligast är dock det strategifokus som respondenterna har på förbättringar av personalens 

bemötande. Här syns att det humankapital som de butiksansvariga sitter på är också deras primära 

källa till konkurrenskraft.    
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Vilka person-och/eller företagsspecifika egenskaper kan förklara sällanköpsbutikernas 

affärsstrategiska beslut? 

Person- och/eller företagsspecifika egenskaper visade sig inte kunna förklara varför vissa 

respondenter/butiker valt att bemöta IKEAs etablering, då de tester som gjordes inte kunde påvisa 

någon signifikant skillnad.  

7.2 Praktiska rekommendationer  

Samtliga respondenter som bemött har förändrat sig genom att satsa mer på personlig service, 

vilket kan leda till en förskjutning av erbjudandet på marknaden, snarare än en tydlig 

konkurrensfördel när “alla” satsar på denna strategi. Sannolikt är det en viktig strategisatsning, 

men resultatet indikerar på att butikerna som vill särskilja sig måste fördjupa och tydliggöra på 

vilket sätt de också ger den bästa personliga servicen för att det ska bli konkurrenskraftigt. 

Utifrån tidigare forskning och den potentiellt ökande kundtillströmningen från andra geografiska 

områden, tror vi att strategierna bör fokusera på att skapa långsiktiga relationer samt fånga upp 

nya kunder som strömmar till för att besöka IKEA. Strategierna för långsiktiga relationer bör 

syfta till att bibehålla och skapa lojala återkommande kunder. Ailawadi & Keller (2004, s. 333) 

menar att en konkurrenskraftig strategi kräver en helhetslösning. Därför bör satsningen på 

personlig service och förändrat produktutbud, kompletteras med en differentierad 

butikskommunikation för att skapa en mer unik kundupplevelse. Detta är en av de minst angivna 

strategierna, vilket skulle kunna innebära en möjlighet för att särskilja butiken. För att nå de 

potentiellt nya kunderna som besöker IKEA krävs en tydlig marknadskommunikation och en 

strategi för hur dessa besökare även ska lockas till ett besök i respondenternas butiker. Vi anser 

att en tydlig sociala medier-strategi för att nå dessa kunder sannolikt är kritiskt. Med 

målgruppsfokuserad marknadsföring kan nya och inresande kunder nås i IKEAs geografiska 

område.  Utifrån att tidigare forskning visar att butiker som inte förändrar sina strategier, i större 

utsträckning får problem, är det viktigt att uppmuntra fler butiker att vidta strategiåtgärder för att 

förbättra sin konkurrenskraft. Med enkla medel som en aktiv social media strategi och mervärden 

för de kunder som kommer till butiken kan förbättringar sannolikt ske. Dessutom är det viktigt att 

påpeka att detta bör ske oavsett hur man uppfattar konsekvenserna av IKEAs etablering. Även 

fast butikerna inte känner sig påverkade av IKEA per se, så kan strategiförändringar bland 

etablerade konkurrenter innebära en oanad förändring av konkurrensen, vilket direkt påverkar 

den egna butikens position på marknaden.  
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7.3 Framtida forskning  

För vidare studier skulle ett av elementen i retail mixen kunna undersökas djupare och var för sig 

för att ämna förklara på vilket sätt ett visst element förändras och för att försöka urskilja en 

riktning på en förändring. För att exemplifiera visade vår studie att det är vanligt att bemöta en 

omsättningsminskning som resultat av IKEAs inträde med att justera sitt sortiment. Dock kan 

våra resultat inte indikera hur sortimentet förändras. I detta fall har tidigare studier visat på att det 

är vanligt att mindre butiker avyttrar varor/varumärken som big-box retailern också erbjuder. I 

vår studie kan riktning eller på vilket sätt de förändrar sina element inte förklaras. Eftersom vår 

studie tar ansats mot framtida händelser, vore det intressant att göra en liknande studie på tidigare 

etableringar av IKEA i andra städer. Vilka vidtog strategiförändringar och är upplevelsen av 

konsekvenserna av IKEAs etablering olika beroende på om de reagerade med strategiförändring 

eller inte? Vidare skulle en studie för att urskilja strategiförändringar mellan branscher vara 

intressant. Finns skillnader mellan branscher och dess reaktion på en IKEA-etablering? Detta 

skulle ge värde för att förstå hur den marknadsförändring som sker påverkar olika branscher inom 

detaljhandeln.  

 

Vid en ytterligare studie hade en kvantitativ metod kunnat tillämpas med syfte att undersöka hur 

butikernas val att bemöta/inte bemöta samt efterföljande strategiförändringar gett för upplevd 

effekt på konkurrenskraften och ifall upplevelsen av konsekvenserna efter IKEAs etablering 

skiljer sig beroende på om gruppen reagerade med strategiförändringar eller inte. Detta skulle 

kunna utföras genom att undersöka tidigare IKEA-etableringar runt om i Sverige, där 

marknadsförändringarna satt sig.  
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8. Sanningskriterier  

8.1 Reliabilitet - mätningens tillförlitlighet 

För att kunna utvärdera tillförlitligheten i mätningarna och därmed resultatet, brukar reliabiliteten 

bedömas i kvantitativa studier. En hög reliabilitet innebär således att datainsamlingen och 

analysmetoden ger likvärdiga resultat om de skulle utföras fler gånger. Därmed ska replikerade 

studier komma fram till samma förväntade resultat oavsett vilken forskare som gör detta. 

(Saunders et al., 2012, s. 192) För att tydliggöra komponenterna i reliabiliteten går den att dela 

upp i två delar; intern- och extern reliabilitet. Den förstnämnda syftar till att källan till empirin 

(valexperimentet) mäter saker på ett rättmätigt och konsistent sätt. Extern reliabilitet syftar till att 

upprepade studier ska ge likvärdigt resultat. (Bryman, 2008, s.161) För att åstadkomma hög 

reliabilitet har vi utfört en delstudie där respondenterna fått rangordna de strategier som de funnit 

mest sannolika att använda sig av. Denna rangordning har därefter utmynnat i sannolikheter för 

att de väljs. Därmed är kompositionen och värderingen av attributen i valexperimentet 

tillförlitligt. Dessutom har vi med delstudien också utfört upprepade mätningar av de strategier 

som presenterats i studien, vilket är en viktig förutsättning i ett experiment (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 124). Eftersom att ett valexperiment kräver många avvägningar är det viktigt för 

reliabiliteten att inte för mycket information anges i frågeformuläret (Mathews et al. 2006, 

refererad i Kanninen 2006, s. 111). Med detta i åtanke har också vi försökt att utforma det en 

begränsad mängd information.   

8.2 Validitet  

För att åstadkomma ett tillförlitligt data behövs inte bara hög reliabilitet. Att studien faktiskt 

mäter det som är avsett att mätas är också ett viktigt kriterium, eftersom hög reliabilitet inte 

nödvändigtvis följs av hög validitet. (Patel & Davidson, 2008, p. 102) Validiteten kan delas upp i 

intern och extern validitet (Bryman, 2008, p. 50). Den interna validiteten syftar till om variabler 

som är satt att mätas också uppvisar ett trovärdigt samband, vilket styr hur säkra slutsatserna blir 

av testresultatet. Begreppet syftar således till sambandet mellan den teoretiska definitionen och 

dess operationella uttryck. Den externa validiteten anger istället hur mycket resultaten kan 

generaliseras från den egna studien till andra populationer eller situationer. (Bryman & Bell, 

2013, s. 64)    

 

För att säkerställa relevansen av de attribut som vi använt oss av i konstruktionen av 

frågeformuläret genomfördes en delstudie. Med den har vi frågat de berörda företagen om vilka 

strategier de ansåg som sannolika att använda. Således kan vi med säkerhet säga att våra 

alternativ och kompositionen av alternativen i valexperimentet är relevanta för respondenterna. 

Det har vidare möjliggjort att vi fångar upp de aspekter som kan övervägas vid en förändrad 

konkurrenssituation. Således är innehållsvaliditeten i studien god.  
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Inom extern validitet bedöms också till vilken grad mätningen går att generalisera till andra 

populationer eller situationer. För att kunna generalisera resultaten är ett sannolikhetsurval att 

föredra, vilken innebär att alla individer ska ha en känd möjlighet (sannolikhet) att vara med i 

studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 92-97). I vår studie ligger dock intresset i delpopulationer 

(sällanköpsbutiker inom detaljhandeln) och urvalet är gjort på basis av kriterierna som är uppsatta 

för att ingå i detta urval. Eftersom vi har en svarsgrad från den identifierade gruppen 

sällanköpsbutiker på 88,9 % (två saknades) kan vi generalisera resultatet till delpopulationen i 

Umeå centralort. Dessutom skulle studien kunna vara överförbar till andra liknande städer 

(storlek och uppbyggnad) där IKEA också etablerat sig. Eftersom andra butiksansvariga/butiker i 

andra städer också kan motsvara de kriterier som uppsatts för denna studie skulle studien kunna 

utföras på andra geografiska områden, dock med förbehåll för att faktorer existerar som är utom 

vår kontroll. Däremot kan relativa avstånd mellan butikerna i en stad påverka hur väl det resultat 

vi genererat stämmer överens med detta i åtanke.  

 

Utöver detta bör också överförbarheten till en verklig situation bedömas, vilket benämns 

ekologisk validitet (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Eftersom vi utfört ett experiment är det extra 

viktigt, då en situation som är för långt ifrån verkligheten kan uppfattas som konstlad och därmed 

begränsas till att bara gälla i experimentet (Bryman & Bell, 2011, s. 67). Vi har konstruerat 

situationerna så att de på ett enkelt och intuitivt sätt tangerar verkligt tänkbara situationer. Ingen 

av händelserna i valexperimentet har komplicerats med information som kan vara osannolik. 

Dessutom är händelserna uppbyggda utifrån tidigare praktisk forskning på området. Således 

finner vi den ekologiska validiteten som god.  
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9. Etisk diskussion  

För studien kan etiska och samhälleliga aspekter diskuteras rörande de ämnesområden som 

behandlas.   

 

Konkurrens som fenomen och att delge den egna butikens strategier för att bemöta konkurrens 

kan vara av känslig karaktär för deltagarna i studien. Ämnet som sådant kan vara känsligt på 

grund av att respondenterna vill bevara företagshemligheter och information som potentiellt 

skulle kunna användas av konkurrenter och vändas till respondenternas nackdel. Om 

respondenterna upplever osäkerhet ifall deras svar kan anknytas tillbaka till respondenten och 

butiken skulle en konsekvens kunna bli att respondenterna vilja frångå sanningsenliga svar. Detta 

skulle därmed kunna leda till att pålitligheten kan diskuteras. Motiven bakom de angivna svaren 

skulle kunna vara att vilseleda konkurrenter för att skydda sig själva och inte stå någon risk vid 

deltagandet.  

 

Ytterligare en aktör på marknaden kan leda till att konkurrensen för berörda företag intensifieras. 

Vad en förändrad konkurrenssituation innebär ur ett samhällsperspektiv och hur kunder och 

omgivning påverkas kan diskuteras. Fler verksamma butiker på marknaden innebär att kunderna 

får fler valmöjligheter. Om konkurrensen intensifieras kan butiker som bemöter konkurrensen 

med att förändra sina marknadsföringsstrategier till mer radikala sådana och/eller använda sig av 

mer oetiska metoder. IKEAs etablering kan få konsekvenser för hur handeln är distribuerad i 

Umeå. Ett nytt handelsområde kan innebära en ökad tillströmning såväl som förflyttningar från 

andra handelsområden vilket kan få konsekvenser för butikerna och de jobb som skapas och 

försvinner.  

 

Datainsamlingen är ett utmanande moment då egna intressen och målsättningar strävas efter att 

uppnås samtidigt som respondenternas intressen skall respekteras. Påtryckningar i att få in svar är 

något som kan ha förekommit i någon mån. Våra egna intressen i form av att kunna genomföra 

studien och åstadkomma ett akademiskt bidrag är ett underliggande motiv såväl som att bidra 

med praktisk och teoretisk kunskap inom ämnesområdet. För att åstadkomma detta behövs svar 

för att på så sätt kunna generera det tidigare nämnda. Respekt måste dock ges till respondenterna 

och deras situation. Deltagandet i studien är frivillig vilket gör att vi ställs inför en etisk utmaning 

att inte vara för påtryckande. Vi har begränsad möjlighet att erbjuda något utbyte till 

respondenterna, som exempelvis ekonomisk ersättning eller liknande, vilket gör det utmanande 

att lyckas övertyga respondenterna om att få ta del av deras tid. Deras tid har ett monetärt värde 

då de istället för att delta i vår studie annars kan skapa värde i sitt arbete för sin verksamhet. Vi 

behövde därmed framföra argument för att kunna få respondenterna att inse vikten av deras 

deltagande samtidigt som vi respekterar deras situation.  
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11. Bilagor 
 

11.1 Bilaga 1, kategorisering av attributlista 
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11.2 Bilaga 2, attributlista (delstudie) distribuerat till butiksansvariga 
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11.3 Bilaga 3, sammanställning av respondenternas angivna 

attributrangordning 
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11.4 Bilaga 4, topp 10 attribut 

 

 

 

11.5 Bilaga 5, konstruktion av alternativen 
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11.6 Bilaga 6, frågeformulär (huvudstudie) distribuerat till butiksansvariga 

 

Bemöta konkurrens från IKEA 

 

Denna undersökning görs med anledning av vårt examensarbete på Civilekonomprogrammet, 

Umeå Universitet. Avsikten med undersökningen är att dina svar tillsammans med alla de andras 

ska ligga till grund för större förståelse för hur aktörer inom detaljhandeln agerar och reagerar på 

IKEAs etablering i Umeå.  

 

Att delta i undersökningen är naturligtvis frivilligt men det har stor betydelse för 

undersökningens resultat om du vill delta. Du som person och den butik du förestår kommer att 

vara helt anonym.  rågeformulären kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i 

detta forskningssyfte.  

 

Alla deltagande respondenter har en fysisk butik i Umeå kommun och har försäljning inom 

sällanköpshandeln.  i ber dig som är butiksägare, butikschef eller som har motsvarande 

befattning att svara på frågorna i bifogade formulär. Svaren kommer att sammanställas i 

statistiska tabeller och enskilda svar kommer inte att kunna utläsas. Slutresultatet, det vill säga 

det färdigskrivna examensarbetet, kommer att publiceras elektroniskt på  nternet och blir 

tillgängligt för alla. Meddelande om vart och när detta sker kommer vi att informera om. 

 

 rågeformuläret tar cirka 10 minuter att fylla i  

 

 i hoppas att du har möjlighet att svara på enkäten så snart som möjligt, helst redan idag eller 

imorgon. 

 

 m du har några frågor om undersökningen kan du nå Simon Wilhelmsson på mobilnummer 

073-0 3 2  53 eller kontakta vår handledare på Umeå Universitet  

 

Docent Anna-Carin Nordvall, Handelshögskolan Umeå, avd. Marknadsföring,  

tfn: 090-786 50 59. 

 

Tack för att du medverkar  Umeå i april 201  

 

Simon Wilhelmsson & Thomas Nordvall 

Studenter vid Handelshögskolan Umeå 
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DEL 1 

1. Ange kön 

 

Man 

Kvinna 

2. Ange din ålder 

 

______________ 

3. Vilken befattning har du? 

 

Butikschef 

Biträdande butikschef 

Annan typ av butiksansvar 

 

 Om annan, ange vilken: __________________________  

4. Hur många års arbetslivserfarenhet har du inom detaljhandeln? 

 

0- 1 år 

1- 3 år 

3- 5 år 

5- 7 år 

7- 10 år 

10 år eller mer 

5. Hur många fast anställda har butiken oavsett anställningsgrad? 

 

______________ 
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6. Hur många extra anställda har butiken oavsett anställningsgrad? 

 

______________ 

7. Vilket år etablerades butiksföretaget i Umeå? 

 

______________ 

8. Hur stor omsättning i svenka kronor exkl moms hade butiken år 2015? 

 

0- 500 000 

500 001- 2 000 000 

2 000 001- 5 000 000 

5 000 001- 10 000 000 

10 000 001 – 25 000 000 

25 000 001 eller mer 

9. Uppskatta er butiks distans till IKEA  

 

0- 2 km 

2- 5 km 

5- 7 km 

7- 10 km 
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Du har nu kommit till del 2 i formuläret.  

Denna del syftar till att se hur ni idag bemöter konkurrensen från IKEA och om ni valt att bemöta 

den på något sätt. Denna del består av två frågor där den första berör om ni har gjort någon 

förändring av era marknadsföringsstrategier för att bemöta konkurrensen eller inte.  

Om ni har förändrat några av era marknadsföringsstrategier följer av fråga 2 att kryssa i vilka 

strategier som ni har förändrat.  

 

Frågorna finner du nedan. 

 

 

 

1. Utifrån att IKEA har etablerat sig i Umeå. Har ni förändrat/satsat mer på några av era 

marknadsföringsstrategier för att bemöta konkurrensen från IKEA? 

 

  

DEL 2 

 

Nuvarande konkurrensstrategi 

 

    Ja 

 

    Nej 

 

    Vid ett Nej-svar, var vänlig att 

hoppa vidare till del 3 
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2. Utifrån listan nedan kan ses 10 olika strategier/åtgärder som kan vidtas för bemöta konkurrens. 

Kryssa i den/de åtgärder nedan som ni idag vidtagit för att bemöta konkurrensen från IKEA 

(flera alternativ kan väljas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Förbättra personlig service till kunderna 

 

Satsa mer på reklam i TV,  

radio, tidning etc. 

 

Bättre bemöta kundernas  

specifika efterfrågan 

 

Erbjuda hemkörning av varor 

 

Satsa på unika varumärken  

och produkter 

 

Förbättra personalens servicekompetens 

 

Satsa på exklusivare sortiment 

 

Öka närvaron i sociala medier 

 

Förbättra personalens produktkompetens 

 

Förbättra exponering av produkter 
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  detta avsnitt ber vi dig ta ställning till sammanlagt fyra hypotetiska händelser som skulle kunna 

tänkas uppstå i och med    As inträde i Umeå. Dessa fyra situationer kommer utgöra 

hypotetiska händelser som alla påverkar konkurrensen för er butik. Du får en beskrivning av 

händelsen och skall då utifrån er butiks situation och nuvarande strategi ta ställning till hur ni 

skulle förändra era strategier för att bemöta dessa konkurrenssituationer, om ni är bedömer att det 

behövs göra en förändring. I alternativen nedan finns tre strategier angivna i ett alternativpaket. 

För varje händelse har du två alternativpaket att välja mellan.  

 

 

Händelse 1 

Inträdet från IKEA visar sig orsaka 20 % minskning på er omsättning under det första halvåret. 

Utifrån din butiks situation och nuvarande strategi, kryssa i det alternativ nedan som du anser 

utgör de mest sannolika valet av strategier ert företag tar för att bemöta denna 

konkurrenssituation. 

 

 

Alternativ 1 

 

Alternativ 2 

 

Alternativ 3 

Öka reklam i TV, radio, 

tidning etc. 

Förbättra personalens 

produktkompetens 

 

Förbättra personalens 

servicekompetens 

Satsa på unika varumärken  

och produkter 

Ingen förändring av 

nuvarande strategi 

Öka närvaron i sociala 

medier 

Bättre bemöta kundens efterfrågan  

   

 

  

DEL 3 

 

Hypotetiska händelser 
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Händelse 2 

En betydande del av era kunder börjar handla hos IKEA istället för hos er. Utifrån din butiks 

situation och nuvarande strategi, kryssa i det alternativ nedan som du anser utgör de mest 

sannolika valet av strategier ert företag tar för att bemöta denna konkurrenssituation.  

 

 

  

 

Alternativ 1 

 

Alternativ 2 

 

Alternativ 3 

Satsa på exklusivare 

sortiment 

Erbjuda hemkörning av varor 

 

 

Förbättra exponering av 

produkter 

Satsa på unika varumärken och 

produkter 

Ingen förändring av 

nuvarande strategi 

Öka reklam i TV, radio, 

tidning etc. 

Förbättra personalens 

servicekompetens 
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Händelse 3 

IKEAs inträde i Umeå visar sig leda till en positiv kundtillströmning i hela kommunen och visar 

sig inte leda till någon negativ effekt på er butiks omsättning. Hur bemöter ni denna 

konkurrenssituation för att locka till er den ökade kundtillströmningen som kommer till Umeå?  

Kryssa i det alternativ nedan som du anser utgör de mest sannolika valet av strategier ert 

företag tar för att bemöta denna konkurrenssituation.  

 

 

Alternativ 1 

 

Alternativ 2 

 

Alternativ 3 

Satsa på unika varumärken 

och produkter 

Öka reklam i TV, radio, tidning 

etc. 

 

Bättre bemöta kundens 

specifika efterfrågan 

Förbättra personalens 

servicekompetens 

Ingen förändring av 

nuvarande strategi 

Förbättra personlig service 

till kunderna 

Förbättra exponering av produkter  
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Händelse 4 

En ny butik öppnar i Avions shoppingscentrum, i anslutning till IKEA, som är av likartad typ 

som er butik (det vill säga som har liknande storlek, erbjuder liknande sortiment etc). Utifrån er 

butiks situation och nuvarande strategi, kryssa i det alternativ nedan som du anser utgör de 

mest sannolika valet av strategier ert företag tar för att bemöta denna konkurrenssituation. 

 

 

Alternativ 1 

 

Alternativ 2 

 

Alternativ 3 

Bättre bemöta kundens 

specifika efterfrågan 

Förbättra personalens 

servicekompetens 

 

 

Erbjuda hemkörning av 

varor 

Öka närvaron i sociala medier Ingen förändring av 

nuvarande strategi 

Förbättra personlig service 

till kunderna 

Satsa på exklusivare sortiment  
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Övriga synpunkter eller eventuella kommentarer 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Återigen, stort tack för ditt deltagande!  

  



Nordvall & Vilhelmsson 

88 
 

 

11.7 Bilaga 7, klassifikation av respondenternas verksamhet (huvudstudie)  

 
 

11.8 Bilaga 8, händelse 1 - Strategikonsistens chi2-test 

 
    

11.9 Bilaga 9, händelse 2 - Strategikonsistens chi2-test 
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11.10 Bilaga 10, händelse 3 - Strategikonsistens chi2-test 

 

11.11 Bilaga 11, händelse 4 - Strategikonsistens chi2-test 

. 
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11.12 Bilaga 12, bakgrundsvariabler chi2-test 
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11.13 Strategielasticitet chi2-test 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


