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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens titel:  Framtidens Affärsmodeller inom Retail – helt oförutsägbara eller bara 

lite annorlunda? 

Seminariedatum:  2011-05-24 

Ämne/kurs:  FEKP90 Examensarbete, 30 HP, Magister: International Marketing & 

Brand Management 

Författare:   Sarah Lindau & Therése Karlsson 

Handledare:   Ulf Johansson 

Fem nyckelord:  Affärsmodeller, Retail, Trender, Framtiden, Strukturförändringar 

Syfte:   Denna uppsats har som syfte att bidra med kunskap kring hur 

affärsmodeller för sällanköpsvaror inom retailbranschen kan komma att 

se ut i framtiden.  

Metod:   Författarna har tillämpat en abduktiv metodansats med ett kvalitativt 

angreppssätt. Vidare har en framtidsstudie använts för att uppfylla 

uppsatsens syfte, där det empiriska materialet har genererats från 

intervjuer med experter samt trendframskrivning.  

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i tre teoretiska fält; 

marknadsmixen, Business Model Generation samt Blue Ocean Strategy. 

Teorierna integreras för att skapa, ett av författarna komponerat, 

teoretisk analysverktyg. 

Empiri: Den empiriska undersökningen bestod av en kartläggning av 20 svenska 

retailföretag. Vidare gjordes en trendframskrivning.  

Slutsatser:  Slusatsen som kan dras utifrån studien är att framtidens affärsmodeller 

inom retail ej kan konkretiseras. Däremot kan en ny köpprocess 

identifieras tillsammans med polariseringen av företags värdeerbjudande. 

En matchning mellan strukturförändringarnas framskridning, företag och 

konsumenternas beteende efterfrågas för att nya affärsmodeller ska 

kunna skapas.  
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ABSTRACT 

  

Title:   Future Business Models in Retail – unpredictable or just different? 

Seminar date:  2011-05-24 

Course:   Master Thesis in Business Administration, 30 University Credit 

Points (30 ECTS) 

Authors:   Sarah Lindau & Therése Karlsson  

Advisor:   Ulf Johansson 

Five key words:  Business Model, Retail, Trends, Future, Change of Structure 

Purpose:     This paper aims to contribute knowledge about how business models for 

durable goods in the retail industry may emerge in the future.  

Methodology: The authors have applied an abductive approach with a qualitative 

methodological approach. Furthermore, a prospective study used to 

fulfill the purpose of the essay, in which the empirical evidence was 

generated from interviews with expert and trend spotting.  

Theoretical perspectives:   Thesis theoretical framework is based upon three theoretical fields; 

Marketing mix, Business Model generation and Blue Ocean Strategy. 

The theories has been integrated to create, by the authors composed, a 

theoretical analysis.   

Empirical foundation: The empirical study consisted of a survey of 20 Swedish retail 

companies. Furthermore, apparent trends were identified. 

Conclusions: The conclusion from this study is that business models in the future 

within retail cannot be substantialized. However, a new purchasing 

process was identified due to the polarization of a company's value 

proposition. There has to be conformity between apparent trends, 

companies and consumer behavior to build new business models in 

retail.  
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FÖRORD 

Examensarbetet på Civilekonomprogrammet Framtidens Affärsmodeller inom Retail – helt 

oförutsägbara eller bara lite annorlunda? har sammanställts vid Ekonomihögskolan på Lunds 

Universitet, våren 2011.  Under arbetets gång har vi fått inblick i ett annorlunda sätt att utveckla 

företag på i framtiden. Detta gav oss inte bara vetenskaplig kunskap inom området, det gjorde oss 

också intresserade av att någon gång, i framtiden, själva få prova våra vingar på fältet.  

Vi vill tacka vår handledare Ulf Johansson för ovärderlig kunskap inom retail, och dessutom för hans 

öppensinnade inställning till moderna tekniker såsom Skype och mail. Tack Ulf! Vi vill också tacka 

uppsatsens expertgrupp för all den kunskap ni har gett oss. Utan er hade inte den här uppsatsen varit 

möjlig. Slutligen vill vi tacka Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet för att ni skapade 

Civilekonomprogrammet så vi hade någonting att sysselsätta oss med i fyra år. Det gav oss vänner, 

lärdom och glädje.  

 

__________________  ___________________ 

Sarah Lindau    Therése Karlsson 
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KAPITEL 1 
INLEDNING 

 

I detta kapitel förs en diskussion kring uppsatsens ämnesval. Inledningsvis presenteras problemets 

bakgrund för att sedan mynna ut i en problematisering. Avslutningsvis konkretiseras uppsatsens syfte 

samt frågeställning. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Länge har det funnits ett intresse hos forskare att undersöka överlevnaden hos retailföretag. Ännu 

finns det förhållandevis lite kunskap om vad det är som gör att vissa företag överlever en turbulent 

omvärld och andra inte, och fenomenet brukar inom företagsekonomi benämnas som en typ av 

organisatorisk ekologi. Modellerna som finns inom ämnet förklarar mestadels förhållandet mellan 

företagets miljö, dess bransch och konkurrenter, och i korthet handlar det om att alla retailföretag till 

syvende och sist konkurrerar om en andel i konsumenternas plånbok. (Michael & Kim 2005) Hamel 

och Prahalad (1994) argumenterade för tio krafter som ökar behovet av radikalt tänkande i företag. 

Den kanske främsta kraften bland dessa tio är den globala konkurrensen, som också blivit 

uppmärksammad av erkända strategiforskare som Michael Porter. Vad som är intressant med global 

konkurrens är att ingen industri undslipper påverkan från denna kraft och globaliseringen har gjort att 

gränserna för konkurrens omprövats radikalt. Idag kan företag konkurrera med helt andra 

förutsättningar än tidigare. Exempel på företag som kommit långt är Dell Computers som helt har 

ändrat sina distributionskanaler, IKEA rörde om rejält i sin bransch på 50-talet när de kom med platta 

paket och banksektorn kan idag konkurrera över flera världsdelar med ATMs som möjliggör 

kundrelationer utan fysiska gränser. Utvecklad teknik har också gjort att gränserna hela tiden krymper 

och företag kan kommunicera på nya sätt. (Hamel & Prahalad 1994; Hamel & Prahalad 1996) Detta 

tror författarna kan öppna upp nya dörrar. Konkurrens genom enskilda produkter har sedan länge 

passerat utgångsdatum (Schindehutte et al 2008) varför denna studie upprättas. Författarna tror att det 

finns ett intresse hos företagen att veta hur framtidens konkurrensparametrar ser ut. Affärsmodellen 

beskriver företags sätt att göra affärer (Osterwalder et al 2005) varför intresset väcktes för att studera 

framtidens affärsmodeller inom retail.  

Enligt författarnas mening må Hamel och Prahalads forskning vara några år gammal, men väl så 

gällande. Enligt Kuratko och Audretsch (2009) har 2000-talet inom affärsvärlden hittills präglats av en 

aldrig så utbredd konkurrens som resulterar i ökad risk, minskad möjlighet att förutspå framtiden, 
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flytande branschgränser, nya strukturer och innovativt tänkande. Detta nya landskap kan beskrivas i 

termer av fyra mäktiga krafter: förändring, komplexitet, kaos och kontradiktion. Ingen organisation är 

immun mot dessa krafter. (Kuratko & Audretsch 2009) Internationell konkurrens, teknisk utveckling i 

ljusets hastighet och förändrade kundbehov – orsakerna är många till varför de gamla recepten inte 

längre fungerar (Hamel & Prahalad 1994). Konsumenterna har fått större inflytande hos 

retailföretagen i takt med att den nya ekonomin växer sig allt starkare. Villkoren förändras och nu är 

det tvåvägskommunikation i en digitaliserad värld som står för dörren. (Kotler 2009; Dahlgren 2002; 

Pelsmacker 2005; Reichheld & Schefter 2000) Företag tvingas överge den traditionella synen på 

strategi för att ge sig ut på jakt efter nya ansatser i en alltmer turbulent omvärld. (Hamel & Prahalad 

1994)  

Studier visar på att retailinstitutionernas livscykler blir allt kortare, det vill säga att det tar färre år från 

det att de introduceras tills dess att de når sin peak. De kortare livscyklarna medför implikationer för 

företagen; formatet kan behöva ersättas av ett annat för att undvika kraftig nedgång, vilket t.ex. kan 

vara en översikt av affärsmodellen. (McGoldrick 2002) Med andra ord har företag idag stora krav på 

sig för att klara sin överlevnad.  

Utmaningarna är stora och många i den föränderliga omvärld som omger företagen idag (Intervju 

Cheng, 2011-04-13; Intervju Nordfält, 2011-04-13; Intervju Adlén, 2011-04-12). Den obeständiga 

omgivningen med rådande strukturförändringar, omvärldstrender och nya förutsättningar har en direkt 

påverkan på företagens affärsmodeller. (Intervju Hansen 2011-04-26; Intervju Cheng 2011-04-13) 

Utan framtidsinsikt och förmåga att identifiera betydande trender och förändringar i omvärlden 

(Kairos future 2011) kan framgången komma att bli ett minne blott (Intervju Nordfält, 2011-04-13). 

Utmaningen för företag tar sin utgångspunkt i det föränderliga affärsklimatet och förmågan att förstå 

och hantera nuet och framtiden, för att sedan agera och strategiskt integrera (Kairos future 2011) 

förändringarna i affärsmodellen. Men att sia om framtiden kan naturligtvis inte ge några entydiga eller 

konkreta lösningar, däremot med en ökad insikt och medvetenhet om potentiella utvecklingsmönster 

kan företag i viss mån påverka utfallet i framtiden. (Institutet för Framtidsstudier)  

Dagens strategiska verktyg och analysmodeller tar utgångspunkt i existerande branscher, men företag 

bör byta fokus från existerande branscher till branscher under transformering. Frågan blir då hur 

drivkrafterna bakom transformeringar identifieras och hur strukturförändringar kan förutses? (Hamel 

& Prahalad 1994; Rousey & Morganosky 1996) Konfliktteorier inom kategorin icke-cykliska 

klassiska teorier tenderar att ignorera den större miljömässiga kontexten och istället fokusera på att 

förklara förändringar inom retail genom konkurrens mellan nya och etablerade retailinstitutioner. När 

en redan etablerad institution får konkurrens av en ny med differentierade konkurrensfördelar så 

kommer den redan etablerade att anamma strategier i riktning mot sin nya konkurrent. Den nye 

kommer sedenmera att försöka utveckla ännu större konkurrensfördelar och så är tävlingen i full gång. 
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(McGoldrick 2002) Detta gör inte bara att branschen ständigt utvecklas, det gör också att olika 

retailinstitutioner drivs allt närmre varandra i betydelsen av pris, service och utbud (McGoldrick 

2002); vad Nielsen (1996) benämner som en dialektisk process.  

Marknadsdrivande företag som Dell Computers och amazon.com visar hur en innovativ affärsmodell 

kan resultera i hållbara konkurrensfördelar och enastående långsiktig prestation. Två medlande 

processer; organisatoriskt lärande tillsammans med förmågan att se möjligheter, leder till en 

samverkande effekt som förklarar företagets syn på marknaden. Interaktivitet mellan företagets 

förmåga att se möjligheter och de interna lärandeprocesserna kan skapa ett marknadsdrivande 

beteende och överlägsen finansiell prestation som svar på unik innovationsförmåga. (Schindehutte et 

al 2008) 

1.2 PROBLEMATISERING  

Managementforskare letar i blindo efter en definition på begreppet affärsmodell. Många av dem 

problematiserar kring denna identitetskris hos ett så centralt begrepp inom managementlitteraturen, 

och ändå tvingas de alla konstatera samma sak; det finns ingen enskild erkänd definition. (Shafer et al 

2005) Affärsmodellen har av Schindehutte et al (2008) och Chesbrough (2007) beskrivits som ett 

företags främsta bärare av dess förmåga att fånga marknadens uppmärksamhet; det fullständiga 

värdeerbjudandet som företaget levererar till marknaden. Samma författare menar att affärsmodellen 

fångar en sammansättning av företagets unika värdekombinationer, som dels ger företaget möjlighet 

att upptäcka nya behov på marknaden, och inte minst skapa helt nya marknader. Landström och 

Löwegren (2009) beskriver affärsmodellen som en arkitektur för hur företaget skall göra affärer, med 

andra ord en modell för hur företag skall tjäna pengar. Vidare anammar de en bredare betydelse av 

affärsmodellen som även inrymmer den rådande omgivningen; hur nätverk skall struktureras, hur 

målmarknaden skall nås samt konkurrensstrategier för att skapa konkurrensfördelar. (Landström & 

Löwegren 2009) Affärsmodell definieras i denna uppsats, i enlighet med Osterwalder et al (2005), 

som företags sätt att göra affärer; strategiska problem som översätts till strategisk positionering i en 

konceptuell modell som explicit förklarar hur företaget fungerar.  

Av vad som av författarna uppfattas som en naturlig följd av avsaknaden av en enskild definition på 

begreppet affärsmodell, talar inte heller många teorier om förändring av affärsmodeller eller 

affärsmodeller som konkurrensmedel (Gauri et al 2008; Osterwalder et al 2005). Inte heller finns 

någon betydande forskning kring relationen mellan företags affärsmodell och tid. Uttrycket ”företagets 

affärsmodell” blir således en diskussion kring ögonblicksbilden, och i begreppet ligger ingen dynamik 

överhuvudtaget. (Osterwalder et al 2005) Men sanningen är att affärsmodeller ändras mycket snabbt 

(Osterwalder et al 2005); vad som idag är en konkurrensfördel är morgondagens standard (Nijhof et al 

2002). Retailföretagen har idag inget val vad gäller att förutse framtiden eller inte; de måste skapa 

framtiden för att inte bli dinosaurier på nolltid (Robert 2004).  
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Författarna bakom Business Model Generation menar att marknader traditionellt sett har dominerats 

av en (1) affärsmodell som tillämpats av de flesta företag, men att det idag finns flera olika 

valmöjligheter när det kommer till att utforma sin egen, unika, affärsmodell. Branscher är idag inte 

lika starkt separerade som de var förr samtidigt som marknadsgränserna rör sig närmare varandra och 

suddas ut, vilket erbjuder nya möjligheter. Dock finns det utmaningar när det kommer till att 

implementera nya affärsmodeller; det handlar till mångt och mycket om att bryta mönster, att se förbi 

vad som har varit och hur det har fungerat förr. Det som varit tidigare säger väldigt lite om vad som 

kan hända i framtiden. (Osterwalder & Pigneur 2010)  

Författarna anser att det finns ett intresse av att undersöka utvecklingen av affärsmodeller inom retail, 

då ämnet uppfattas föga beforskat. Internationaliseringen som Hamel och Prahalad förespråkade på 

1990-talet uppfattas på många sätt fortfarande gällande för branschen. Studiens grund vilar på 

författarnas tro om att retailbranschen i framtiden kommer att kräva att företagen hittar nya 

innovationer att konkurrera med, och då också hitta kapaciteten för detsamma. Utmaningen idag ligger 

i att skapa en egen branschrevolution; att själv författa den typ av fundamentala förändringar som gjort 

att konkurrensen gått från nationell till internationell, från fysisk till Internetbaserad. Författarna vill 

bidra med kunskap kring hur morgondagens affärsmodell inom retail kan komma att se ut, den som 

klarar att transformera industrier och knäcka gränskoder. Hamel (1998) och McGoldrick (2002) är 

överens; idag lever nästan alla företag på gränsen till kollaps. Det är inte längre att tala om några år i 

medieljuset för varje företag; är man inte tillräckligt bra åker man ut efter bara några månader. 

Produktlivscykler förkortas och strategilivscykler likaså. I en värld där nya affärsmodeller hela tiden 

ersätter de gamla handlar innovation om mer än product line extensions och effektiviseringar. Idag 

måste företagen analysera och revolutionera hela affärsmodellen för att skapa innovationer. Att bli 

större är ingen strategi, idag måste företag ha viljan att vara annorlunda. (Hamel 1998; McGoldrick 

2002; Intervju Cheng, 2011-04-13)  

Uppsatsen har för avsikt att bidra med kunskap kring hur affärsmodeller inom den svenska 

retailbranschen kan komma att se ut i framtiden. Uppsatsen antar av naturliga syftesföljder karaktären 

av en framtidsstudie. Eftersom framtiden per definition är den del av tidslinjen som ännu inte inträffat 

(Nationalencyklopedin 2011; Wikipedia 2011) bygger uppsatsens trovärdighet på författarnas förmåga 

att insamla kunskap från källor som anses trovärdiga för framtidsstudien. Studiens främsta syfte 

inskränker sig därmed inte till att komma med några entydiga besked, utan istället avser studien bidra 

med kunskap kring potentiella utvecklingstendenser som hoppas kunna leda fram till kunskap kring 

hur framtidens affärsmodell inom retailbranschen kan komma att se ut.  Begränsningen till den 

svenska marknaden grundar sig på författarnas närhet till de objekt som avses studeras samt i syfte att 

skapa större trovärdighet i en djupare studie. Dock uppfattas många retailföretag idag operera i en 

globaliserad omvärld vilket medför att omvärldstrender kommer att studeras ur ett globalt perspektiv; 

dessa trender kommer i någon utsträckning ha påverkan på den svenska marknaden. Författarna valde 
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vidare att göra ytterligare en avgränsning av retailbranschen till sällanköpsvaror. Avgränsningen 

baseras på den stora variationen av intressanta affärsmodeller som finns inom sällanköpsvaror och 

som, av författarna, inte identifierats inom dagligvaruhandeln i samma utsträckning. Sedermera 

gjordes begränsningen för att möjliggöra en kvalitativ studie av trovärdiga mått.  

1.2.1 SYFTE 

Denna uppsats har som syfte att bidra med kunskap kring hur affärsmodeller för sällanköpsvaror inom 

retailbranschen kan komma att se ut i framtiden.  

1.2.2 FORSKARFRÅGA 

Hur ser framtidens affärsmodeller för sällanköpsvaror inom retailbranschen ut?  
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1.3 CENTRALA BEGREPP 

Med syfte att öka förståelsen inom ämnesområdet som uppsatsen ämnar studera behövs centrala 

begrepp definieras.  

AFFÄRSMODELL 

Många är de managementforskare som letat efter en definition på begreppet affärsmodell, men alla 

tvingas de inse att det inte finns en enhetlig definition (Shafer et al 2005; Schindehutte et al 2008). 

Med affärsmodell menas i denna uppsats företags sätt att göra affärer; strategiska problem som 

översätts till strategisk positionering i en konceptuell modell som explicit förklarar hur företaget 

fungerar (Osterwalder et al 2005). 

RETAIL  

Retail är även kallad detaljhandelsbranschen som innebär försäljning till konsumenter. 

Detaljhandelsbranschen, förr kallad minuthandel, innebär vidare det sista ledet i distributionskedjan 

för varor från producent till konsument, och förmedlar två huvudvarugrupper; sällanköpsvaror och 

dagligvaror. (Nationalencyklopedin 2011) 

SÄLLANKÖPSVAROR  

Sällanköpsvaror är konsumentvaror som inhandlas mer sällan än dagligvaror. Omfattar allt från bilar 

till kläder. (Nationalencyklopedin 2011) 

TREND 

Nationalencyklopedin (2011) definierar trend som ”Stabil, långsiktig förändringsriktning utan hänsyn 

till kortvariga variationer avseende bl.a. ekonomi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster” 

och Institutet för Framtidsstudier (2011) är inte långt ifrån den definitionen då de menar att trender 

syftar till en förändring av strukturen i samhället. Begreppet trender syftar i denna uppsats till 

strukturförändringar som utgör en stor kraft till samhällsförändringar.   

FRAMTID 

Wikipedia (2011) definierar framtid som ”den delen av tidslinjen som ännu inte inträffat”. 

Nationalencyklopedin (2011) går i samma spår och menar att framtid är ett tidsskede som sträcker sig 

relativt långt efter det innevarande ögonblicket. Uppsatsens definition framtid samstämmer med båda 

källorna men avgränsar tidslinjen gällande framtiden till omfattningen 5-10 år från detta år räknat.   

E-HANDEL 

E-handel är en förkortning av elektronisk handel och innebär handel med varor och tjänster över 

Internet. (Nationalencyklopedin 2011) 

  



 
 

14 

INNOVATION   

Nationalencyklopedin (2011) definierar innovation som åstadkommandet av något nytt; ett förlopp 

genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt alstras.  

VÄRDEKEDJAN 

Värdekedjan är ett verktyg och hjälpmedel inom strategisk planering som först utvecklades av Michael 

Porter. Värdekedjan beskriver värdedrivande aktiviteter som delas upp i primär- och stödaktiviteter 

med syfte att tillföra och skapa värde för kunden. (Wikipedia 2011) Denna definition överensstämmer 

med Landström och Löwegren (2009) som menar att värdekedjan består av aktiviteter som företagen 

utför som alla ämnar skapa värde för kunden.  

DIALEKTISK PROCESS 

Med dialektik menar Nationalencyklopedin (2011) att nya insikter leds fram då argument ställs mot 

andra argument. Nielsen (1996) nämner dialektisk process i syfte att beskriva när olika krafter, 

konflikter och skillnader, tvingas kollaborera. Inom företagsekonomi tenderar detta att ske i termer av 

konvergens av olika affärsmodeller på samma marknad, där värdeerbjudande och design närmar sig 

varandra och affärsmodellerna blir allt mer lika. Författarna ämnar använda Nielsens (1996) definition 

för att beskriva processen i uppsatsen.  

TRADE-OFF 

Den svenska översättningen av termen landar i flera olika uttryck såsom; byteshandel, kompromiss 

(Norstedts ord 2011) samt avvägning (Lexikon.se 2011). Författarna ämnar diskutera trade-off i 

samband med det teoretiska ramverket och marknadsmixen. Begreppet skall tolkas som en avvägning 

och kompromiss mellan olika faktorer.  

AIDA-MODELLEN 

(eng. Attention, Interest, Desire, Action) är en konsumentköpteori som bygger på att konsumenten vid 

ett köp går igenom olika stadier (1) uppmärksamhet (2) intresse (3) köplust och slutligen (5) handling 

(Nationalencyklopedin 2011).   
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1.4 UPPSATSENS DISPOSITION  

Uppsatsen kommer att disponeras utifrån nedan angivna modell, av författarna komponerad.  

 

  

INLEDNING	  

• Under	  uppsatsens	  inledning	  förs	  en	  diskussion	  kring	  det	  valda	  ämnet	  
för	  a7	  sedan	  konkre8sera	  uppsatsens	  sy:e	  samt	  frågeställning.	  

METOD	  	  

• I	  metodavsni7et	  förs	  en	  diskussion	  kring	  vilken	  metodansats	  som	  valts	  för	  a7	  
uppfylla	  uppsatens	  sy:e	  .	  Vidare	  förs	  en	  diskussion	  kring	  8llvägagångssä7et	  	  av	  
studien	  samt	  vilka	  metoder	  som	  använts	  för	  a7	  säkerställa	  	  validitet	  och	  
reliabilitet	  av	  fram8dsstudien.	  	  

TEORI	  

• I	  det	  teore8ska	  ramverket	  behandlas	  och	  studeras	  de	  teore8ska	  modeller	  som	  
valts.	  	  Det	  teore8ska	  analysverktyget	  utgör	  sedan	  grund	  för	  analys	  av	  det	  
empiriska	  materialet.	  	  

EMPIRI	  
ANALYS	  

• Det	  empiriska	  materialet	  presenteras	  uniont	  med	  analysen	  av	  detsamma.	  Här	  
presenteras	  de	  iden8fierade	  trenderna	  och	  förutsä7ningarna	  som	  kan	  komma	  
a7	  påverka	  affärmodellerna	  inom	  detaljhandelsbranschen.	  	  

DISKUSSION	  

• I	  detta	  kapitel	  ämnar	  författarna	  föra	  en	  diskussion	  kring	  resultaten	  från	  
uppsatsens	  empiriska	  studie	  för	  att	  vidare	  kunna	  bidra	  med	  kunskap	  kring	  
framtidens	  affärsmodeller	  inom	  retail.	  Som	  hjälp	  används	  uppsatsens	  
analysverktyg.	  

SLUTSATS	  
• Det	  empiriska	  materialet	  med	  8llhörande	  analys	  diskuteras	  för	  a7	  avslutningsvvis	  
presentera	  en	  slutsats	  som	  svar	  på	  frågeställningen.	  	  
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KAPITEL 2 
METOD 

Metodavsnittet syftar till att redogöra för hur författarna gått tillväga för att utforska uppsatsens 

forskningsfråga. Diskussion förs kring de ramverk som tillämpats i studien, där avsnittet tar sitt 

ursprung i ett teoretiskt metodramverk samt ett empiriskt metodramverk. Vidare beskrivs 

undersökningsdesign samt uppsatsens urval gällande empiriskt material såväl som teoretisk litteratur. 

Urval av respondenter diskuteras och därtill följer en kvalitetsdiskussion kring validitet samt 

reliabilitet av studien. 

 

2.1 TEORETISK METOD 

Uppsatsens teoretiska metodavsnitt behandlar de teoretiska fält som författarna valt att använda som 

ramverk och sedermera som analysverktyg av det empiriska materialet. Författarna ämnar beskriva 

tillvägagångssättet i utformandet och urvalet av det teoretiska avsnittet, samt föra en diskussion kring 

de teoretiska fält som författarna valt att inte använda i ramverket.  

2.1.1 UNDERSÖKNINGSDESIGN OCH DATAINSAMLING 

Uppsatsen antar karaktären av en framtidsstudie då syftet är att bidra med kunskap kring hur 

framtidens affärsmodell inom retailbranschen kan komma att se ut. För att möjliggöra generering av 

kunskap kring företeelsen krävdes först en noggrann studie av den litteratur och de teorier som idag 

existerar kring affärsmodeller och utvecklandet av desamma. Vidare för att uppfylla studiens syfte 

valde författarna att studera en mängd litteratur och teorier kring affärsmodeller och affärsutveckling 

inom det företagsekonomiska fältet för att skapa en bred kunskapsgrund inom ämnet.  

Litteraturstudien tog ursprung i de klassiska teorierna för att generera en förståelse kring de 

existerande teorierna som idag dominerar litteraturen. Flertalet av de klassiska teorierna inom 

affärsutveckling kom inte att uppfylla de kriterier som krävdes för att skapa ett trovärdigt 

analysverktyg; ett verktyg för att beskriva och analysera både nutid och framtid. Författarna valde då 

att gå utanför de företagsekonomiskt klassiska teorierna för att finna metoder och verktyg som bättre 

kunde uppfylla uppsatsens syfte samt generera den kunskap som krävdes. De identifierade 

traditionella teorierna kring affärsutveckling och affärsmodeller beskriver allt som oftast 

affärsmodellen i nutid, vilket endast ger en ögonblicksbild (Osterwalder et al 2005). Vidare ansåg 

författarna att flertalet teorier saknade dimensioner som täckte väsentliga delar av affärsutveckling och 

utformandet av affärsmodeller inom retailbranschen. Vid urvalet av teorier utgick författarna från ett 

antal kriterier i syfte att skapa ett fullgott teoretiskt ramverk samt analysverktyg för det empiriska 
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materialet. Då uppsatsen tar sin utgångspunkt i en framtidsstudie var det av stor betydelse att de 

utvalda teorierna och sedermera analysverktyget möjliggjorde spaning kring framtidens affärsmodeller 

inom retailbranschen. Detta i syfte att generera kunskap kring hur affärsmodeller inom retail kan 

komma att se ut i framtiden. 

Teorierna skulle behandla affärsutveckling med ett perspektiv och förhållande till tid, då den 

föränderliga omvärlden idag ställer höga krav på en flexibel och transformerbar affärsmodell. 

Sedermera önskade författarna att de utvalda teorierna skulle täcka de väsentliga dimensionerna av en 

affärsmodell för företag inom retailbranschen. Teorierna skulle vidare möjliggöra en integration för att 

tillsammans skapa ett verktyg, ur vilken det empiriska materialet skulle analyseras. Verktyget skulle 

vara anpassat för att studera affärsmodeller i retailföretag ur flertalet dimensioner samt med möjlighet 

att kartlägga hur parametrar inom affärsmodellen kan komma att förändras i framtiden.  

Författarna sammanfattade kriterier för vad som ansågs utgöra användbara verktyg för att möjliggöra 

uppfyllande av uppsatsens syfte. De fyra kriterierna slutade som följer; (1) innehålla parametrar och 

dimensioner som tydligt beskriver affärsmodellens uppbyggnad (2) omfatta parametrar anpassade för 

att studera affärsmodeller inom retailbranschen (3) beskriva hur affärsmodeller kan se ut idag samt (4) 

verktyg för att möjliggöra en visuell analys av affärsmodeller idag och imorgon.  

Vidare följer en diskussion kring urvalet av litteratur och teorier som kom att användas i ramverket 

samt de teorier som kom att förkastas då dessa inte uppfyllde kriterierna.  

2.1.2 LITTERATUR  

Till det teoretiska ramverket studerades en mängd litteratur och artiklar från tidigare forskning. 

Litteraturen bestod främst av vetenskapliga artiklar som inhämtades från Lunds Universitets sökmotor 

LIBHUB. Författarna kom även att studera litteratur från tryckta källor som behandlade de valda 

teorierna. Materialet som insamlades resulterade i att författarna erhöll bred kunskap inom området, 

och även om en stor mängd teori ansågs intressant var det en stor del av det insamlade materialet som 

inte uppfattades stödja uppfyllandet av uppsatsens syfte.  

2.1.2.1 LITTERATUR SOM VALTS BORT UR UPPSATSENS TEORETISKA RAMVERK 

För att generera kunskap kring framtidens affärsmodeller inom retail krävdes grundläggande kunskap 

om hur retailbranschen traditionellt sett anses ha förändrats, och författarna sökte teorier som kunde 

förklara detta fenomen. Enligt McGoldrick (2002), Markin och Duncan (1981), Shiu och Dawson 

(2002) och Evans (2011) finns ett flertal teorier som har för avsikt att förklara förändring över tid i 

retailbranschen och i specifika institutioner. Dock är kvaliteteten varierande och på grund av detta 

finns endast ett litet antal väldokumenterade källor inom ämnet. Förändring inom retailbranschen är 

sällan diskuterat inom forskningen utan benämningen av traditionella teorier såsom The Wheel of 
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Retailing och The Retail Life Cycle. Dessa teorier är utvecklade för att förklara förändring över tid 

inom retail ur ett mer generellt perspektiv samt dessutom med utgångspunkt i specifika institutioner. 

(McGoldrick 2002; Markin & Duncan 1981; Shiu & Dawson 2002; Evans 2011)  

Då författarna ansåg dessa teorier för generella för att kunna generera kunskap kring framtidens 

affärsmodeller inom retail, valdes de att inte användas i uppsatsens teoretiska ramverk. Varken The 

Wheel of Retailing eller The Retail Life Cycle kan på ett djupare sätt förklara hur framtidens 

affärsmodeller kommer att se ut, och inte heller kan de användas som verktyg för analys av framtiden. 

The Wheel of Retailing och The Retail Life Cycle utgör inte verktyget som kan förklara hur framtiden 

kan komma att se ut inom branschen, utan visar snarare på cykliska förändringsmönster som inte alls 

bör avfärdas som oviktiga utan endast opassande för uppsatsens syfte som antar karaktären av en 

framtidsstudie. 

SWOT är ett annat verktyg som författarna studerat. Verktyget har flitigt använts inom 

strategiutveckling sedan det utvecklades på 1950- och 1960-talet. Även om det främst är ett analytiskt 

verktyg som måste kompletteras med analyser kring konkurrens, finansiella faktorer, resurser och 

organisationsprocesser, kan SWOT hjälpa företag att visualisera den strategiska situationen samt 

identifiera vilken information som behövs som grund för beslut som ska fattas. Verktyget hjälper 

företag att tydligare se sin aktuella prestation och sia om framtiden genom att titta på den interna och 

externa miljön. Modellen kan också användas som ett brainstormingverktyg som förmår se framtida 

möjligheter i ljuset av både positiva och negativa faktorer. (Chermack & Bernadette 2007; Kotler 

2009) När SWOT används korrekt kan den hjälpa företag att se den bästa matchen mellan 

omvärldstrender (möjligheter och hot) och interna förmågor (styrkor och svagheter) (Chermack & 

Bernadette 2007). SWOT kan på ett praktiskt sätt användas som disposition när företag ska analysera 

vilka utmaningar de står inför och hur de kan utvecklas för att svara på omvärldens hot och 

möjligheter. Dock ansåg författarna att detta verktyg inte främjade uppsatsens syfte och valdes därför 

bort ur det teoretiska ramverket. SWOT ansågs av författarna bäst användas internt i företag, och inte 

för en hel bransch, och därför förkastades teorin.  

Författare som behandlar affärsmodeller är flertalet och teorierna kring detsamma existerar i en mängd 

variationer. Landström och Löwegren (2009) beskriver affärsmodellen som en arkitektur för hur 

företaget skall göra affärer, med andra ord en modell för hur företag skall tjäna pengar. Vidare 

anammar de en bredare betydelse av affärsmodellen som även inrymmer den rådande omgivningen; 

hur nätverk skall struktureras, hur målmarknaden skall nås samt konkurrensstrategier för att skapa 

konkurrensfördelar. (Landström & Löwegren 2009) Landström och Löwegrens teori kring 

affärsmodeller tar utgångspunkt i hur Morris et al (2005) beskriver komponenterna av en affärsmodell. 

Enligt Morris et al (2005) bör affärsmodellen byggas utifrån sex parametrar där kostnaderna för 

affärsmöjligheten skall täckas av de intäkter som målgruppen är villiga att betala för erbjudandet. 
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Parametrarna utgår från värdeerbjudandet och hur företaget skall skapa värde till den tänkta 

målgruppen, detta för att generera intäkt som sedermera skall täcka de rörliga och fasta kostnaderna. 

Vidare identifieras även interna konkurrensfördelar samt positioneringsstrategier som viktiga 

parametrar i en affärsmodell. (Morris et al 2005) Författarna anser att Morris et al (2005) teori kring 

affärsmodeller inte uppfyller kriterierna då bland annat betydande dimensioner för retailföretag inte 

benämns, såsom kanaler och kundrelationer. Vidare saknar teorin relevanta parametrar som kan 

studeras för att skönja hur framtidens affärsmodeller kan komma att te sig. En annan författare som på 

liknande sätt beskriver affärsmodellen är bland annat Henry Chesbrough. Affärsmodellen har, enligt 

Chesbrough (2007), två viktiga funktioner; att skapa och fånga värde. Detta möjliggörs genom en rad 

aktiviteter för att skapa erbjudandet och därmed värdet för kunden. Chesbrough (2007) utgår från 

liknande parametrar som Morris et al för att beskriva uppbyggnaden av affärsmodellen. Författarna 

valde att förkasta dessa teorier då de inte ansågs applicerbara på studien.  

2.1.2.2 LITTERATUR INKLUDERAD I UPPSATSENS TEORETISKA RAMVERK 

Den första teorin som ansågs motsvara de av författarna förutbestämda kriterierna var Business Model 

Generation (BMG), författad av Osterwalder och Pigneur (2010). BMG tar utgångspunkt i nio 

byggblock, BMG Canvas, som Osterwalder och Pigneur (2010) menar är de block som bygger en 

affärsmodell. Det är en praktiskt tillämpar teori som syftar till att ge en beskrivning av hur 

affärsmodeller ter sig idag samt beskriva hur företag kan bygga och utveckla sin affärsmodell. Valet 

föll på att använda BMG i det teoretiska ramverket då teorin är utförlig i att beskriva de nio 

byggblocken, parametrarna som författarna eftersökte, vilket ger författarna ett konkret tillämpbart 

verktyg att använda i uppsatsens empiriska analys. Vidare är BMG utförlig och tydlig i att beskriva 

hur affärsmodeller kan se ut idag, vilket efterfrågades som grund för den nulägesanalys som 

författarna ämnade göra i den empiriska analysen.  

Osterwalder och Pigneur (2010) pekar på särskilda strukturförändringar på marknadsplanen idag vilket 

erbjuder företag nya möjligheter och därtill utmaningar. Traditionellt sett har företagen tillämpat 

nästintill samma affärsmodell, men det förändrade marknadslandskapet för med sig oändliga 

valmöjligheter för att kunna skapa en unik och konkurrenskraftig affärsmodell. Branschgränser suddas 

ut och konkurrensen ökar, vilket kan innebära stora möjligheter men även utmaningar. (Osterwalder & 

Pigneur 2010) Resonemang som detta finns även hos Blue Ocean Strategy (BOS), som valdes som det 

teoretiska ramverkets andra teori, väl överensstämmande med de av författarna utarbetade kriterierna. 

BOS belyser behovet av branschöverskridande affärsmodeller för att bryta sig ur den blodröda 

konkurrenssituationen (Kim & Mauborgne 2005).  

BMG tillhandahåller en konkret bild av vilka komponenter som skapar en väl fungerande och 

konkurrenskraftig affärsmodell, genom en konkretisering av de nio byggblocken. För att generera en 

slutsats som uppfyller uppsatsens syfte och svarar på den forskarfråga som är definierad, krävdes ett 
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analysverktyg som möjliggjorde dels en analys av nutidens affärsmodeller och sedermera en analys av 

vad som kan komma att ske i framtiden. Författarna konstaterade att BMG var den teori som var bäst 

lämpad att beskriva affärsmodellen, då den dels skildrar flertalet dimensioner och parametrar vilket 

möjliggör en utförlig analys av affärsmodeller inom retailbranschen. Vidare tillåter teorin en 

nulägesanalys av dagens affärsmodeller och, genom integration av de utvalda teorierna, även en 

möjlighet till analys av potentiella utvecklingstendenser i framtiden inom affärsmodellen. De nio 

byggnadsblocken är ett konceptuellt verktyg som på ett tydligt sätt levandegör en analys av 

affärsmodellen och som med fördel kan integreras samt kombineras med andra dimensioner och 

parametrar för att skapa det efterfrågade analysverktyget.  

BOS bygger på mer än 15 års forskning och har kommit att bli ett alternativ till de traditionella 

strategierna och affärsmodellerna av vår tid (Kim & Mauborgne 2005). Författarna Kim och 

Mauborgne (2005) menar att marknadsvärlden består av två oceaner; blå oceaner samt röda oceaner. 

De röda oceanerna symboliserar det marknadsutrymme som finns idag, det vill säga alla de branscher 

som vi idag känner till, medan de blåa oceanerna representerar det okända marknadsutrymmet. De 

traditionella teorierna kring affärsutveckling och strategier behandlar i mångt och mycket hur aktörer 

inom de röda oceanerna skall besegra varandra genom konkurrens inom ramarna. Här försöker 

aktörerna konkurrera ut varandra för att vinna större marknadsandelar, men ju fler aktörer som 

tillträder marknaden desto mer begränsas vinsterna och tillväxten på marknaden stagnerar. De blåa 

oceanerna representerar ett okänt marknadsutrymme, vilket ger nya definitioner åt konkurrens mellan 

branscher där affärsmodeller kommer att spela en allt större roll. Att skapa efterfrågan utanför 

branschgränserna där konkurrensen inte har någon betydelse är en utmaning och, för de flesta företag, 

ett outforskat vatten. (Kim & Mauborgne 2005) 

BMG Canvas fungerar som ett komplement till BOS genom att visualisera den större bilden av vad 

konsekvenserna blir i de övriga komponenterna när en del i affärsmodellen ändras. Genom att använda 

BOS tillsammans med BMG Canvas bedöms en ny framgångsrik affärsmodell kunna skapas. När de 

två teorierna integreras tillåts organisationer att systematiskt utvärdera och utveckla affärsmodellen, så 

att den är innovativ nog för att hålla morgondagens krav. (Osterwalder & Pigneur 2010)  

BOS valdes av författarna att integreras i det teoretiska ramverket tillsammans med BMG i syfte att 

skapa ett tydligt och visuellt tillfredställande analysverktyg. BOS tillhandahåller verktyg som med 

fördel kombineras samt integreras med andra teorier för att beskriva strategiska val och metoder i syfte 

att skapa en konkurrenskraftig affärsmodell. BOS som enskild teori i ramverket hade inte med 

tillfredställelse uppfyllt författarnas kriterier men inkorporerat med de andra teorierna utgör BOS en 

intressant teori som gör analysverktyget komplett.  

Det teoretiska ramverket integrerade vidare marknadsmixen med BMG Canvas, i syfte att täcka de 

luckor författarna ansåg att byggblocken innehöll. Det önskades parametrar till att utförligare beskriva 
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positioneringskaraktären i affärsmodellen, då denna ansågs vara relativt outvecklad i BMG Canvas. 

Marknadsmixens komponeter kunde på ett tydligt sätt kopplas samman med BMG Canvas nio 

byggblock för att skapa en enhetlig och djupare bild av affärsmodellens nio byggblock och på så sätt 

ge författarna en tydligare bild av hur affärsmodellen kan användas för att positionera företaget på 

marknaden. Marknadsmixen beskriver fyra komponenter (4P) som företag experimenterar med, och 

utför trade-off mellan, för att få fram just sitt unika värdeerbjudande (Gauri et al 2008; Grönroos 1994; 

Jakobsson 1998; Lee Goi 2009). Med hjälp av marknadsmixens 4P kan underdimensioner och 

kombinationer skapas i det oändliga, endast fantasin kan sätta stopp för utvecklingen (Gauri et al 

2008; Grönroos 1994; Jakobsson 1998; Lee Goi 2009), vilket av författarna uppfattades komplettera 

BMG Canvas på ett bra sätt då denna är uppbyggd på likande sätt. Detta konceptuella verktyg bör 

betraktas som svanskotan till BMG Canvas nio byggblock samt positioneringsteorin BOS, som också 

ingår i uppsatsens teoretiska ramverk.   

Marknadsmixen utvecklades på 1950-talet av Neil Borden som 12P men grupperades senare om till 4P 

av McCarthy (Grönroos 1994; Zineldin & Philipson 2007; Lee Goi 2009), och sedan dess har det både 

lagts till och tagit bort olika P av flertalet författare (Lee Goi 2009). Marknadsmixen är inte en 

vetenskaplig teori, utan snarare ett konceptuellt verktyg som ämnar omsätta marknadsplaneringen i 

företag till verklighet (Gauri et al 2008; Grönroos 1994; Jakobsson 1998; Lee Goi 2009). Idén med 

marknadsmixen är ungefär som att baka en kaka; en bagare sätter ihop olika proportioner av 

ingredienser beroende på vilken typ av kaka denne vill åstadkomma. Marknadsmixen har dominerat 

inom marknadsföring, både forskning och praktisk tillämpning, under flera decennier och har därmed 

också till stor del påverkat utvecklingen av desamma under samma tidsepok. De huvudsakliga, och 

troligaste, anledningarna till att marknadsmixen har blivit så omåttligt populär är dels den visuella och 

praktiska trade-off som företag måste göra mellan de fyra komponenterna, och dessutom den tydliga 

beskrivningen av resursallokeringen som företag ställs inför mellan olika intressenters behov. (Lee 

Goi 2009) 

Kritik har riktats mot marknadsmixen; att den inte tillräckligt väl betonar att de olika komponenterna 

skiljer sig signifikant åt i relativ betydelse. I nästan alla undersökningar som gjorts har det visat sig att 

pris och produkt är de absolut viktigaste. Modellen har vidare kritiserats för att vara för 

produktionsorienterad och att den därför inte skulle passa in dagens relationsorienterade samhälle. 

(Lee Goi 2009) Förutsättningarna har förändrats sedan 1950-talet då Borden skapade marknadsmixen 

(Jakobsson 1998). Modellen vilar på en grund där konsumenterna är passiva och företagen agerar 

gentemot den stora massan potentiella kunder (Jakobsson 1998; Lee Goi 2009), vilket är den 

traditionella synen på marknadsföring (Kaplan & Haenlein 2010; Aaker 2007). Detta gör att modellen 

till viss del har tappat relevans eftersom marknaden inte längre ser ut så som modellen förutsätter 

(Jakobsson 1998; Peattie 1997). Idag har kontrollbalansen ändrats och det är inte längre företagen som 

ensidigt styr vilken information som ska nå konsumenterna. Transparensen, som möjliggjorts genom 
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utvecklad teknologi, har medfört tvåvägskommunikation där konsumenterna och företagen 

tillsammans styr värdekedjan. (Kapferer 2008; Peattie 1997)  

Marknadsmixen sägs alltså av vissa ha utplånats genom vågen av relationsmarknadsföring med detta 

paradigmskifte har också kritiserats. I kritiken ingår det faktum att Bordens marknadsmix har 

simplifierats så till den grad att den ofta missförstås. Självklart kan inte marknadsmixen fånga hela 

komplexiteten i marknadsföring, men genom att utföra analysen på rätt sätt och ta i beaktande alla 

underkategorier varje P innehåller, skapas god förståelse för relationen företag har med sina 

konsumenter likväl som relationen med andra intressenter. (Zineldin & Philipson 2007; Lee Goi 2009)  

Författarna baserade urvalet av marknadsmixen på dess distinkthet och relevans för studien. Detta 

konceptuella verktyg kom att komplettera BMG med positioneringsdimensionerna som 

komponenterna utgör. Verktyget ansågs inte, av författarna, vara relevant i sin enskildhet utan endast 

integrerat tillsammans med de andra teorierna kunde kriterierna för analysverktyget uppnås. 

Sedermera har marknadsmixen och definitionen av 4P anpassats efter den bransch som författarna 

ämnar studera, retailbranschen.  

BMG och BOS behandlar båda affärsmodeller och strategier ur ett perspektiv som tidigare inte 

behandlats särskilt utbrett inom företagsekonomisk litteratur. Marknadsmixen tydliggör 

affärsmodellen som ett positioneringsverktyg för företaget, något som författarna önskade som 

verktyg då detta ansågs saknas i övriga teorier i uppsatsens ramverk. För att möjliggöra uppfyllande av 

uppsatsens syfte ansågs en kombination av dessa modeller som det bäst lämpade teoretiska ramverket.  

Efter en diskussion kring det teoretiska ramverket följer vidare en redogörelse av vilken empirisk 

metodansats som författarna valde att arbeta med utifrån uppsatsens syfte. Sedermera följer en 

diskussion kring urvalet av undersökningsdesign och hur författarna gått tillväga för att skapa 

uppsatsens empiriska material.  

2.2 EMPIRISK METODANSATS 

Författarna har valt att ta intryck av en abduktiv ansats för att möjliggöra uppfyllelse av uppsatsens 

syfte och forskarfråga. Vidare har en kvalitativ metodansats tillämpats för att generera den kunskap 

som efterfrågas i problemformuleringen. Då studien tar skepnad av en framtidsstudie kommer vidare 

en diskussion kring metodval samt en kvalitetsdiskussion att utförligt beskrivas.  

2.2.1 ABDUKTIV ANSATS 

Intrycket av en abduktiv ansats har använts som metodval i uppsatsen, då ansatsen inte ansågs kunna 

karakteriseras som varken rent deduktiv eller rent induktiv. Ansatsen präglades istället av en 

kombination mellan ytterligheterna, och med inslag av båda. Enligt en deduktiv metodansats utgår 

problemformuleringen från teoretiska överväganden som formuleras i hypoteser. Hypoteserna och 
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teorin styr sedan datainsamlingen och genomgår en empirisk analys för att se om hypoteserna skall 

bekräftas eller förkastas. (Bryman & Bell 2005) Även då uppsatsens teoretiska ramverk har haft 

inverkan på problemformuleringen och empiriinsamlingen har författarna valt att inte arbeta efter fasta 

hypoteser, som oftast används vid en ren deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen tar istället 

utgångspunkt i observationer och empiriinsamling för att sedan dra generaliserbara slutsatser (Bryman 

& Bell 2005). Denna ansats stämmer till viss del in på uppsatsen där författarna försökt ta ursprung i 

empirin för att sedan knyta an till teorin. Uppsatsens metodansats har tagit utgångspunkt i både teorin 

och empirin vilket gör att studien inte kan karakteriseras som varken rent deduktiv eller rent induktiv. 

Ansatsen tyder istället på en alternerande användning av de båda förhållningssätten vilket leder in på 

intrycket av en abduktiv metodansats (Alvesson 2008).  

2.2.2 KVALITATIV ANSATS  

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två metodologiska forskningsstrategier som kan användas 

inom företagsekonomisk forskning; kvantitativ samt kvalitativ ansats. Valet av metodansats skall 

grundas på ett strategiskt val utifrån den problemställning och data som valts för att uppnå 

forskningssyftet (Holme & Solvang 1997). Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap kring hur 

affärsmodeller för sällanköpsvaror inom retailbranschen kan komma att se ut i framtiden.  

För att möjliggöra uppfyllelse av forskningssyftet krävdes en studie mer inriktad på ord och det 

levande snarare än på siffror (Bryman & Bell 2005) och det systematiska (Holme & Solvang 1997). 

Det krävdes vidare en metodansats som ingav riklig information om fåtalet enheter, detaljrik data med 

möjlighet att gå på djupet av det empiriska materialet samt tillgänglighet till beskrivning och 

förståelse. Det kvalitativa tillvägagångssättet möjliggör närhet till undersökningsobjektet och syftar 

primärt till att skapa förståelse och beskrivning av forskningsobjektet (Holme & Solvang 1997). För 

att möjliggöra uppfyllande av uppsatsens syfte och det faktum att uppsatsen antar karaktären av en 

framtidsstudie, krävdes närhet till objektet, vilket föranledde att en kvalitativ ansats valdes. En 

kvantitativ undersökning med statistisk analys var inte applicerbar på studien, då den inte 

tillhandahåller den processinriktade forskning som krävdes för att uppfylla uppsatsens syfte (Bryman 

& Bell 2005).  

En kvantitativ metodansats ansågs av författarna inte lämplig då uppsatsen antar karaktären av en 

framtidsstudie. Det kräver vidare en metodansats som tillåter observation av befintliga affärsmodeller 

för att beskriva nutiden, och sedermera intervjuer för att få indikationer på utvecklingstendenser i 

framtiden. Författarna valde därav det kvalitativa synsättet som metodansats.   

Det kvalitativa synsättet utgår från hur individer tolkar och ser sin verklighet istället för att ifrågasätta 

hur en objektiv verklighet ser ut enligt det traditionella perspektivet (Holme & Solvang 1997). Vidare 

tar den kvalitativa ansatsen utgångspunkt i hur individer, i relation till sina tidigare kunskaper och 
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erfarenheter, tolkar och upplever den omgivande världen (Backman 2008). Närheten till det levande 

möjliggjordes genom djupintervjuer av utvalda respondenter, där urvalet skedde utifrån av författarna 

specificerade kriterier. I efterföljande avsnitt följer en diskussion kring urvalet av 

undersökningsdesign och datainsamling av studiens empiriska material.  

2.2.3 FRAMTIDSSTUDIE 

Då författarna valde att studera hur en företeelse, i detta fall affärsmodell, kan komma att påverkas och 

förändras i framtiden, föll metodvalet på en framtidsstudie. Valet baserades på uppsatsens syfte, vilket 

vidare ställer krav på en studie som dels tillåter observation av den befintliga kontexten och dels 

stödjer trendframskrivning av utvecklingstendenser inom området. Författarna valde sedermera att 

tillämpa en framtidsstudie då denna ansågs uppfylla kriterierna för studien.  

Att försöka förutsäga framtiden och vad som kommer att hända i framtiden har länge varit ett intresse, 

vilket kan spåras ända till oraklet i Delfi. Idag används framtidsstudier i många avseenden, både inom 

samhällsplanering men även inom det privata näringslivet har framtidsanalyser blivit allt viktigare. 

Framtidsstudier kan aldrig bidra med några entydiga besked, men däremot kan studier om framtiden 

bidra med större kunskap kring potentiella utvecklingstendenser. (Institutet för Framtidsstudier 2011)  

Inom framtidsforskning finns flertalet metoder som kan användas för att generera den kunskap som 

eftersöks för att uppfylla uppsatsens syfte. För att skapa trovärdighet i uppsatsens framtidsstudie har 

författarna valt att ta inspiration från en Delfistudie, genom att använda experter som uttalar sig om 

strukturförändringar och trender som kan komma att påverka affärsmodeller inom retail i framtiden. 

Delfimetoden behandlas i efterkommande avsnitt. För att besvara forskarfrågan som definierats 

krävdes vidare en metod som kunde identifiera potentiella utvecklingstendenser inom retailbranschen 

och som sedermera kunde visa på presumtiva förändringar av affärsmodeller. Detta möjliggjordes 

genom att författarna valde att använda sig av trendframskrivning, som enligt Institutet för 

Framtidsstudier är en av de vanligaste metoderna inom framtidsforskning. Metoden används för att 

eftersöka trender, som sedan vägs ihop utifrån de kriterier som forskarna anser vara viktiga för 

forskningen. (Institutet för Framtidsstudier 2011)  

Trendframskrivningen gjordes i flertalet medier; publicerade artiklar, trendanalyser, omvärldsanalyser 

samt relevanta och trovärdiga webbsidor. Det problematiska ur en vetenskaplig synvinkel är måttet av 

intuition som oundvikligen existerar i denna typ av trendforskning. (Institutet för Framtidsstudier) 

Trendurvalet baserades till största del på forskarnas tolkning, i korrelation med experternas utlåtanden, 

om vilka trender som var av betydande karaktär.  
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2.2.3.1 DELFIMETODEN  

Uppsatsen syftar till att bidra med kunskap kring hur affärsmodeller för sällanköpsvaror inom 

retailbranschen kan komma att se ut i framtiden. Det teoretiska ramverket tar ansats i de existerande 

teorierna kring affärsutveckling och hur företag strategiskt kan utveckla sin affärsmodell till en 

konkurrenskraftig fördel på den dynamiska marknadsplatsen idag. Den empiriska undersökningen tar 

dels ursprung i hur det empirisk ser ut idag, vilka affärsmodeller som används och dels vilka 

förutsättningar och trender som kan komma att påverka morgondagens affärsmodeller. Den empiriska 

datainsamlingen antar därmed karaktären av en framtidsstudie. Delfi-metoden är en metod som 

utvecklades under 1960-talet och är en teknik för att genomföra framtidsstudier (Asplund 1979). 

Författarna har valt att ta inspiration av Delfi-metoden för att möjliggöra uppfyllande av studiens 

syfte.   

Delfimetoden är en teknik som använts i hundratals studier över hela världen sedan den utvecklades 

under 1960-talet. Metoden används för att kunna förutse och fastställa en prognos om framtiden inom 

flera olika områden. Karakteristiskt för en delfistudie är användandet av expertutlåtanden, där 

forskarna metodiskt intervjuar experter kring specifika scenarier och påståenden. I en 

delfiundersökning ställs vanligtvis frågor som är formulerade som påståenden vilket nästan enbart kan 

besvaras på ett subjektivt sätt. Kunskapen som då genereras är rik på infallsvinklar från de utvalda 

experterna och skapar därmed bred kunskap inom ämnesområdet. (Asplund 1979) Delfistudien är ett 

flerstegsförfarande där frågeomgångarna är flertalet i syfte att komma fram till en 

konsensusuppfattning bland experterna. Experterna måste alltså komma överens och enas om en 

tolkning utifrån deras olika expertkunskaper, där grundtanken är att kunskapen från majoriteten 

överväger den enskilda individens. (Institutet för Framtidsstudier) Författarna har valt att endast 

genomföra en (1) frågeomgång med de utvalda experterna och därmed endast tagit inspiration från en 

Delfi-studie men däri inte genomfört metoden till fullo. Detta grundar sig dels utifrån den praktiska 

aspekten, där tidsbristen är en avgörande faktor från dels intervjupersonerna och dels från författarna. 

Vidare ifrågasätter bland annat Institutet för Framtidsstudier (2011) om det verkligen är så att en viss 

utveckling är mer trolig för att fler förmodar den. 

Även då Delfimetoden har tillämpats i hundratalet framtidsstudier har det emellertid tillkommit kritik 

mot studier som denna. Kritiken riktar sig då ofta mot validiteten av framtidsstudier. Kritiker hävdar 

att förutsägelserna sällan har granskats mot konstaterade och faktiska händelser eller kontrollerad data, 

vilket gör att validiteten blir villrådig. (Asplund 1979) För att öka trovärdigheten och validiteten av 

studien har författarna vidtagit kvalitetsåtgärder i form av flertalet experter där resultaten har mynnat 

ut i ett antal företeelser och trender som korrelerar tydligt med författarnas egna observationer och 

trendframskrivningar.  
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2.2.3.2 VALIDITET AV FRAMTIDSSTUDIEN 

Validiteten har genomgående säkerställts då resultaten från författarnas trendframskrivning successivt 

komparerades med uppsatsens expertgrupp i syfte att finna korrelerande utvecklingstendenser av 

betydelse för framtiden. Sedermera har författarna använt sig av väl avvägda kriterier vid urvalet av 

expertgruppen för att säkerställa ett trovärdigt resultat. Nulägesanalys av dagens affärsmodeller inom 

retailbranschen genomfördes i syfte att skapa en bild av nutiden. Detta är en betydande del i 

framtidsstudier för att kunna skapa validitet och trovärdighet i studien.(Institutet för Framtidsstudier 

2011)  

I syfte att studera vad som kan komma att påverka framtidens affärsmodeller krävdes en metod som 

tillät författarna att spana i periferin efter betydande trender som kan komma att förändra sättet att 

bedriva affärer inom retailbranschen. Framtidsstudien som tillämpades möjliggjorde dels en 

nulägesanalys och dels en trendframskrivning genom observationer samt expertintervjuer. Författarna 

skapade därmed en möjlighet till en stor spännduk som kom att användas för att analysera alla de 

tänkbara trender och förändringar som kan komma att påverka framtidens affärsmodeller.  

2.3 UNDERSÖKNINGSDESIGN OCH DATAINSAMLING 

Då uppsatsen antar karaktären av en framtidsstudie krävdes en empirisk studie som genererade 

kunskap och subjektivt bedömande kring förutsättningar och strukturförändringar som kan komma att 

påverka sättet att bedriva affärer inom retailbranschen. Författarna valde att genomföra observationer 

av de rådande trenderna inom retailbranschen genom att använda sig av publicerade trendanalyser från 

trend- och omvärldsanalyserande företag. I syfte att skapa en trovärdig och valid uppsats förstärktes 

empiristudien med djupintervjuer av experter inom ämnet. Experterna valdes ut baserat på väl valda 

kriterier och intervjuer genomfördes i syfte att finna de trender och parametrar inom affärsmodeller 

som kommer att ha betydelse för framtiden. Följande förs en diskussion kring vilken data som varit 

nödvändig att dels inhämta och dels skapa för att uppfylla studiens syfte.  

2.3.1 PRIMÄRDATA - INTERVJUER 

Då en kvalitativ ansats på bästa sätt uppfyllde studiens syfte och då uppsatsen ämnade genomföra en 

framtidsstudie, bestod primärdata av intervjuer med utvalda respondenter. Uppsatsen var av den 

karaktären att svaren inte på förhand var givna varför författarna valde att använda semistrukturerade 

intervjuer. Den semistrukturerade intervjun tillåter, enligt Bryman och Bell (2005), stor frihet för 

intervjupersonen att på ett eget sätt utforma svaren då intervjufrågorna inte är helt styrda av personen 

som intervjuar. Oftast utgår intervjupersonen från specifika teman som skall behandlas under 

intervjun, vilket gör intervjun flexibel i sin art (Bryman & Bell 2005). Författarna ansåg denna typ av 

semistrukturerade intervjuer bäst lämpad då det gav respondenterna utrymme för tolkning samt 

möjlighet att fritt svara på frågorna. Intervjuguiden kunde avvikas i de fall respondenterna påbörjade 
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ett annat spår som kom att mynna ut i en intressant diskussion. Intervjuguiden finns tillgänglig under 

Appendix II.  

Enligt Holme och Solvang (1997) är öppna frågor bäst lämpade att använda som intervjumetod vid 

kvalitativa djupintervjuer. Slutna frågor kan ofta leda till styrning åt en på förhand bestämd riktning 

från forskarens sida, vilket hindrar respondenten från att framföra sina egna uppfattningar (Bryman & 

Bell 2005). Det var av stor vikt att respondenterna fick utrymme att fritt tolka och diskutera kring de 

valda teman som författarna ämnade diskutera. Då studien ämnade generera kunskap och visa på 

utvecklingstendenser av affärsmodeller inom retailbranschen, kunde slutna frågor uteslutas då dessa 

skulle begränsa att ny kunskap genererades. Författarna valde därmed att använda en semistrukturerad 

intervjuguide med öppna frågor som metod. Sedermera grundas valet på karaktären av studien, då en 

framtidsstudie kräver en öppenhet i frågorna där svaren inte på förhand är givna. Vidare utfördes 

samtliga intervjuer av båda författarna så att det kunde säkerhetsställas ett minimum av jämförbarhet, 

vilket gjorde att valet av semistrukturerade intervjuer föredrogs.  

2.3.2 URVAL 

Enligt Holme och Solvang (1997) är urvalet av undersökningsenheter av avgörande karaktär för 

utfallet av studien. Syftet med de kvalitativa intervjuerna bör baseras på att skapa en djupare förståelse 

för, och uppfattning om, fenomenet som studeras. Informationsvärdet av studien skall med de 

empiriska undersökningarna höjas. Vidare är det därför av största vikt att urvalet inte sker 

slumpmässigt eller tillfälligt, utan genom ett systematiskt val utifrån medvetna kriterier. (Holme & 

Solvang 1997)  

Studien syftar till att utforska hur framtidens affärsmodeller inom retailbranschen kan komma att se ut, 

varav författarna ansåg det viktigt att empiriskt studera vilka strukturförändringar som kan komma att 

påverka affärsmodeller inom branschen. Systematiskt identifierades framstående trend- och 

omvärldsanalytiker inom företagsekonomiska kontexter med god insyn i den pågående utvecklingen. 

Detta i syfte att få en djupare förståelse för vilka faktorer och trender som kommer att ha betydande 

inverkan på morgondagens affärsmodeller för sällanköpsvaror inom retailbranschen.   

Uppsatsens urval av respondenter baserades på tre av författarna förutbestämda kriterier, vilka 

sammanfattas i figur 1.  
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FIGUR 1 URVALSKRITERIER FÖR RESPONDENTER   

Vid experturvalet valde författarna att först sammanställa en nettolista av lämpliga respondenter som 

uppfyllde de framtagna kriterierna, för att sedermera kontakta de utvalda för att undersöka intresset av 

en intervju. Då bortfall alltid måste kalkyleras vid denna typ av studie var nettolistan av väl tilltagen 

karaktär. Författarna ämnade intervjua experter med, förutom kriterierna, olika yrkesbakgrunder och, 

för att få ett företagsekonomiskt perspektiv, experter verksamma i företag. Men då det till stor del 

råder förbud hos företag att dela med sig av viss information, bland annat kring affärsmodellen, skulle 

det te sig svårt att intervjua experter verksamma i företag. Urvalet kom att resultera i 13 intervjuer med 

experter, vilket författarna ansåg mer än väl generera det empiriska material som krävdes av studien. 

Vidare följer en diskussion samt beskrivning av den utvalda expertgruppen. 

2.3.2.1 RESPONDENTER 

Då den kvalitativa ansatsen i uppsatsen syftar till att studera dagens, och framförallt framtidens, 

affärsmodeller inom retail var det av största vikt att genomföra djupintervjuer med respondenter med 

expertkunskap. Urvalet av respondenter gjordes utifrån de i figur 1 nämnda kriterierna och en 

utvärdering av varje respondent gjordes både före och efter intervju för att säkerställa att 

trovärdigheten i det insamlade materialet var av relevans för uppsatsens syfte. Respondenterna till 

uppsatsens kvalitativa djupintervjuer valdes ut för att skapa en bred grund i uppsatsen, och för att 

möjliggöra en generering av flertalet vinklar på framtidens affärsmodeller inom retail. Experterna kom 

sedermera att utgöra uppsatsens expertgrupp, där den genererade kunskapen och framtidsinsikten kom 

att bilda uppsatsens empiriska material. Vidare följer en fullvärdig beskrivning och diskussion kring 

urvalet av expertgruppen.  

Mats Agmén har arbetat flertalet av sina yrkesverksamma år inom IKEA och är idag VD för Inter 

IKEA Systems. Agmén besitter stor erfarenhet inom retail genom sina många år i branschen och 

bedöms som VD för Inter IKEA Systems äga bred kunskap kring affärsmodeller med inriktning 
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sällanköpsvaror. Agmén har inom Inter IKEA Systems länge arbetat med utvecklingen av IKEAs 

affärsmodell och är därmed väl insatt i den strategikunskap som efterfrågades vid uppställandet av 

uppsatsens kriterier för val av intervjupersoner. Agmén upplevs vara väl insatt i trender inom 

branschen då hans främsta ansvar är att svara för fortsatt framgångsrik utveckling av IKEAs 

affärsmodell, vilket då som en naturlig följd inkluderar kunskap kring omvärldens trender. Agméns 

expertkunskap och hans många år inom branschen gör honom till en legitim källa som uppfyller de 

kriterier uppsatsen valt att utgå från.  

Kreativitetsforskaren och universitetslektorn Ola Tufvesson, utgivare av bland annat ”Den Kreativa 

Entreprenören”, intervjuades för att skapa en bild av hur framtidens syn på kreativitet och 

intraprenörskap kan komma att te sig. Thufvesson besitter mycket kunskap vad gäller kreativitet i flera 

kontexter och valdes ut för att skapa en intressant vinkel som kontrast till de andra utvalda experterna. 

Thufvesson har insyn i retailbranschen då han bland annat arbetar som universitetslektor på Lunds 

Universitet, Institutionen för Service Management. Hans många publikationer och böcker gör honom 

till en legitim källa med stor trovärdighet.  

Vidare genomfördes en telefonintervju med Bengt Wahlström, trend- och omvärldsanalytiker, en flitigt 

anlitad konsult och erkänd inom ämnet. Wahlström är utbildad civilekonom och en av Europas 

ledande experter inom omvärldsanalys och trendbevakning. För uppsatsen genererade Bengt ett 

mycket intressant perspektiv från företagens sida och de trender i strategiutveckling som han idag 

kunde se. Wahlström är att anse som en starkt legitim källa då han besitter expertkunskap inom 

strategiutveckling och stor erfarenhet av trendspaning. Han har vidare erfarenhet från flertalet 

branscher, däribland retailbranschen, vilket gör honom till en fullvärdig respondent i uppsatsens 

expertgrupp.  

Intervju genomfördes även med Lars Carlberg, licensierad Blue Ocean Strategy konsult som 

genomgått en utbildning av författarna till BOS, Kim och Mauborgne. Carlberg är utbildad 

civilekonom och har erfarenheter från management consulting inom flertalet olika branscher. Carlberg 

arbetar idag som konsult med Blue Ocean Strategy som verktyg inom strategi- och affärsutveckling 

och besitter genom sin erfarenhet stor kunskap om just strategifrågor och affärsutveckling. Lars kom 

att bringa stora insikter om hur BOS fungerar som teori och sedermera hjälpa författarna med 

förståelse kring hur verktygen lämpligast används.  

Torbjörn Nordkvist, strategisk projektledare på BAS Brand Identity, identifierades som respondent 

efter att författarna uppmärksammat företaget och personen i flertalet medier kring konsumenttrender 

och retailbranschen. BAS Brand Identity är en strategisk varumärkes- och designbyrå som arbetar 

med, och utvecklar, företags varumärkesidentitet och affärsmodell. Företaget har en lång erfarenhet 

inom retail och har några av världens ledande retailföretag på sin klientlista; H&M, IKEA och Claes 

Olsson. BAS arbetar även med analys av kommersiella trender och konsumentbeteenden och besitter 
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stor kunskap inom dessa områden. (BAS Brand Identity officiell hemsida 2011) Nordkvist anses vara 

en starkt legitim källa med sin gedigna erfarenhet av utveckling av affärsmodeller.  

Gekås Ullared är att företag som nått omåttliga framgångar i Sverige. Boris Lennerhov har arbetat som 

VD på företaget i drygt elva år och har mångårig erfarenhet inom retailbranschen. Vidare är 

Lennerhov verksam som dels krönikör och dels som medlem i panelen i branschtidskriften Market. 

Lennerhov besitter sedermera stor kunskap kring branschen och trender som påverkar retail.  

Den svenska trendanalys-företaget trendspaning.se bevakar trender och nyheter inom bland annat IT 

och verksamhetsutveckling (Trendspaning.se 2011). Christer Berg är ansvarig utgivare och 

chefredaktör för sajten och har sedan 1990-talet arbetat som omvärldsanalytiker och trendspanare. 

Berg är en väl legitimerad källa med stor insyn i trendframskrivning.  

Christina Cheng arbetar bland annat som trendanalytiker och driver företaget Cheng/Alert som 

erbjuder tjänster inom varumärkesutveckling, utveckling av affärsmodeller samt trendspaning. Cheng 

har lång erfarenhet inom retailbranschen och besitter stor legitimitet inom sitt område. Cheng 

tillhandahöll stor kunskap och många nya infallsvinklar på ämnet.  

Vidare genomfördes en intervju med Jens Nordfält, programchef för Nordiska 

Detaljhandelshögskolan. Han är doktor i butiksmarknadsföring och har bland annat skrivit boken 

”Marknadsföring i Butik”, som blivit utsedd till Årets Marknadsföringsbok 2007. Nordfält kom att 

tillföra stor kännedom om retailbranschen och mycket kunskap kring trender som kan komma att 

påverka affärsmodellerna.  

Mikaela Dyhlén arbetar som omvärldsanalytiker på design- och varumärksbyrån BVD samt som 

krönikör på tidskriften Market. Dyhlén har stor insyn i hur marknaden ser ut och har stor erfarenhet av 

trendspaning inom branschen.  

Intervju genomfördes vidare med Cecilia Hansen, Senior Retail Consultant på Scandinavian Retail 

Center (SRC). Hansen har arbetat inom retailbranschen i större delen av sitt yrkesaktiva liv och 

besitter stor kunskap och insyn i hur marknaden fungerar. Hon arbetar idag som konsult på SRC med 

flera av Sveriges största aktörer inom retailbranschen.  

Sedermera identifierades även Göran Adlén, en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare och författare 

som även arbetar som trendanalytiker. Adlén har under flertalet år arbetat med trendanalyser och 

besitter stor kunskap kring trendframskrivning inom retailbranschen.   
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UPPSATSENS EXPERTGRUPP - FIGUR 2 

Expert Branschkunskap  Trendspaning Affärsmodellskunskap 

Mats Agmén Mångårig arbetsmässig 

erfarenhet  

Insatt i trender som ett resultat 

av den yrkesmässiga 

befattningen  

Högsta ansvarig för utveckling av 

IKEAs affärsmodell och bedöms 

därmed kunnig inom området 

Nils Larsson Stor kunskap om marknaden för 

sällanköpsvaror inom retail 

Insatt i trender som ett resultat 

av den yrkesmässiga 

befattningen 

Högsta ansvarig för IKEA Sverige 

ABs marknad och bedöms därmed 

kunnig inom området  

Ola Thufvesson Lektor Lunds Universitet 

Institutionen för Service 

Management  

 

Insatt i trender genom Service 

Management Institutionen 

Goda kunskaper i strategisk 

kreativitet 

Bengt Wahlström  God branschkunskap genom 

konsultyrket 

Titulerad trend – och 

omvärldsanalytiker 

Väl insatt i utveckling av 

affärsmodeller genom sitt yrke 

Lars Carlberg  God branschkunskap då Carlberg 

konsultar inom branschen

  

Väl insatt i trender då 

konsultarbetet ofta utförs på 

trend-basis 

Väl insatt i utveckling av 

affärsmodeller med Blue Ocean 

Strategy 

Boris Lennerhov Mångårig arbetsmässig 

erfarenhet 

 

Insatt i trender som ett resultat 

av den yrkesmässiga 

befattningen 

Högsta ansvarig för utveckling 

Gekås Ullared och bedöms därmed 

kunnig inom området 

Torbjörn Nordkvist  Lång yrkesmässig erfarenhet Arbetar med trender genom sin 

position på BAS 

Gedigen erfarenhet kring utveckling 

av affärsmodeller genom BAS 

Christer Berg  Väl insatt i branschen genom sin 

yrkesmässiga befattning 

Chefredaktör trendspaning.se Väl insatt i trender som påverkar 

utveckling av affärsmodeller 

Göran Adlén  Lång yrkesmässig erfarenhet Titulerad trend – och 

omvärldsanalytiker 

Väl insatt i utveckling av 

affärsmodeller genom sitt yrke 

Christina Cheng  Lång yrkesmässig erfarenhet 

 

Titulerad trend – och 

omvärldsanalytiker 

Konsult inom bl.a. utveckling av 

affärsmodeller 

Mikaela Dyhlén  Lång yrkesmässig erfarenhet 

 

Titulerad trend – och 

omvärldsanalytiker, krönikör 

på Market 

Väl insatt området genom sitt yrke 

Cecilia Hansen Stor kunskap inom retail som 

Senior Retail Consultant på SRC 

Mycket väl insatt i trender 

genom sitt yrke 

Arbetar med utveckling av 

affärsmodeller genom SRC 

Jens Nordfält  Programchef Nordiska 

Detaljhandelshögskolan 

Väl insatt i trender genom sin 

yrkesmässiga befattning 

Strategiskt kunnig inom området 

genom sin position på Nordiska 

Detaljhandelhögskolan 

FIGUR 2 LISTA ÖVER UPPSATSENS EXPERTGRUPP 
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2.3.3 SEKUNDÄRDATA 

Sekundärdata bygger på andra forskares data och ger möjlighet att tillgå analyser som kan leda fram 

till nya tolkningar (Bryman & Bell 2005). Sekundärdata syftade till att generera betydande kunskap 

och insikt om hur dagens affärsmodeller inom retailbranschen ser ut, och sedermera ge indikationer på 

utvecklingsmönster i framtiden.  

2.3.3.1 NULÄGESANALYS AV AFFÄRSMODELLER  

En viktig del i framtidsstudier är att studera nutiden och historien (Institutet för Framtidsstudier). 

Jouvenel myntade en känd tes: ”Ju bättre vi känner det förflutna, desto bättre kan vi förutse 

framtiden” (Asplund 1979:118). Kunskap om vår samtid och historia ökar möjligheten att kunna 

förutsäga något om vår framtid, därtill är det historiska perspektivet en oerhört viktig del i 

framtidsforskningen (Institutet för Framtidsstudier 2011). Författarna ansåg att det empiriska 

materialet bör ta sin utgångspunkt i en studie av befintliga affärsmodeller. Sedermera identifierades 20 

företag för att illustrera dagens affärsmodeller inom retail. Urvalet av företag baserades på, av 

författarna, förutbestämda kriterier för att möjliggöra genererandet av ny kunskap kring 

utvecklingstendenser i retailbranschen.  I syfte att göra en framtidsstudie trovärdig är det av stor vikt 

att kartlägga vad som finns idag då detta ger en indikation på hur framtiden kan komma att se ut.  

 

 

Kriterierna, vilka författarna baserade urvalet på, korrelerar och samstämmer med uppsatsens syfte. 

Kriterierna fastställdes till som följer; (1) försäljning av sällanköpsvaror inom retail (2) svenska bolag 

samt (3) medelhög produktomsättningshastighet. Då uppsatsens har för avsikt att skapa kunskap kring 

hur framtidens affärsmodeller inom retailbranschen kan komma att te sig, var det av stor relevans att 

studera affärsmodeller verksamma inom samma bransch. Vidare avgränsning mot sällanköpsvaror 

inkluderades även i kriterierna för att skapa en korrelation med studiens syfte. Sedermera valde 

författarna att avgränsa studien till svenska bolag då närheten till dessa affärsmodeller är större från 

författarnas sida, samt för att skapa en praktiskt hanterbar studie. För att ytterligare avgränsa urvalet av 

affärsmodeller ämnade författarna studera bolag som tillhandahåller produkter av medelhög 

IKEA H&M MIO BILTEMA SVENSKT TENN 

ORIFLAME GINA TRICOT ORDNING&REDA 

INDISKA CERVERA CLAES OLSSON 

BELLME.SE NETONTNET GEKÅS ULLARED 

CHEAP MONDAY FILIPPA K RÖRSTRAND 

FJÄLLRÄVEN  UR&PENN DAGMAR 

FIGUR 3 KARTLAGDA AFFÄRSMODELLER 
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omsättningshastighet. Produkter med låg omsättningshastighet definieras av författarna som 

exempelvis bilar, medan produkter med hög omsättningshastighet är produkter såsom tandkräm. 

Urvalet föll på sällanköpsvaror som karakteriseras av medelhög omsättningshastighet, då författarna 

ansåg dessa som mest relevanta för studien. De andra kategorierna av produkter ter sig mindre 

relevanta då företag som tillhandahåller dessa produkter inte var av likvärdigt intresse för uppsatsen. 

Nulägesanalysen möjliggjordes genom observation av företagens hemsida för att generera kunskap 

kring affärsmodellerna. I de fall där företagen ställde upp för intervju användes dessa för att 

tillhandahålla kunskap kring företagen.  

2.3.3.2 TRENDFRAMSKRIVNING    

Vidare användes elektroniska källor i syfte att genomföra trendframskrivningen. Detta gjordes för att 

stödja uppsatsens syfte att avgöra vad som kan komma att påverka morgondagens affärsmodeller inom 

retail, då dessa bör anses vara starkt påverkade av strukturförändringar i samhället. För att kunna 

generera kunskap kring framtiden krävdes kunskap dels om vad som finns idag, det vill säga om 

retailföretags befintliga affärsmodeller, samt dessutom kunskap kring trender som per definition kan 

ge en indikation om vad som är på väg att hända. Urvalet baserades på trovärdigheten och 

tillförlitligheten av källan, där ett minimum av samstämmighet i experternas uttalanden var ett krav.  

Flertalet källor har använts vid trendframskrivningen i syfte att skapa en trovärdig studie där resultaten 

korrelerar med övervägande antal källor samt uppsatsens expertgrupp. Sidor som tillhandahåller trend- 

och omvärldsanalyser och som sedermera har använts av författarna i syfte att generera ett empiriskt 

material är bland annat; e-handelstrender.se och digitalmediatrends.com.  E-handelstrender.se är ett 

digitalt nyhetsbrev som syftar till att bevaka e-handeln och betydande trender inom denna företeelse. 

Sidan är väl omtalad av bland annat Dagens Media och Internetworld (E-handelstrender.se 2011). 

Digitalmediatrends.com tillhandahåller analyser kring teknologidrivna förändringar inom framförallt 

mediabranschen. (Digitalmediatrends.com 2011)  

Trendwatching.com är en onlinekälla som författarna valt att använda. Det är ett självständigt 

trendföretag som observerar de mest lovande konsumenttrenderna globalt sett och är flitigt använd av 

flertalet företag och institutioner (Trendwatching.com 2011). För att säkerställa kvaliteten och 

tillförlitligheten jämfördes den empiriska informationen med uttalanden från expertgruppen.  

Planet Retail användes som en annan källa för att samla in empiriskt material. Planet Retail är ett av 

världens ledande analysföretag inom retailbranschen som tillhandahåller analyser, nyheter och 

trendspaning. Ledande företag inom retailbranschen såsom Walmart och Unilever har i många år 

använt sig av Planet Retails tjänster. (Planetretail.net 2011) Då flertalet rapporter samt analyser från 

bland annat Planet Retail är kostnadsbelagda har trendframskrivningen i viss mån begränsats till följd 

av den stora kostnaden det skulle innebära att ta del av alla rapporter.  
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Då uppsatsen antar karaktären av en framtidsstudie har stor kunskap och inspiration inhämtats från 

Institutet av Framtidsstudier, en självständig forskningsstiftelse som bedriver framtidsforskning i syfte 

att utveckla metoder och teorier inom området för framtidsstudier. (Institutet för Framtidsstudier 2011) 

Trendanalyser och rapporter rörande företeelsen som författarna ämnar studera har vidare inhämtats 

från institutet och använts som empiriskt material. Copenhagen Institute for Future Studies är 

ytterligare en källa som använts för samma syfte; hämta inspiration och insikter som hur 

framtidsforskning bedrivs samt ta del av de rapporter som finns tillgängliga. Institutet är en icke-

vinstdrivande organisation som hjälper offentliga och privata organisationer med trendanalyser kring 

framtiden i flertalet kontexter (Copenhagen Institute for Future Studies 2011). Sedermera har 

forsknings- och konsultföretaget Kairos Future använts av författarna i syfte att skapa bättre förståelse 

för just framtidsstudier. (Kairos Future 2011)  

Författarna har vidare spanat efter trender i branschspecifika källor såsom Market.se, som 

tillhandahåller allt från rapporter och trendanalyser till undersökningar och nyhetsbevakning inom 

retailbranschen. Liksom i fallet med Planet Retail är de flesta av Markets analyser och prognoser 

kostnadsbelagda, vilket har inneburit att författarna inte kunnat tillhandahålla all den önskade 

informationen. Dock har inspiration till trendframskrivningen hämtats och även de mindre 

trendanalyserna har kunnat studeras. 	  

2.4 KVALITETSDISKUSSION 

Validitetsproblematiken i en framtidsstudie kan aldrig undkommas, då man aldrig med säkerhet kan 

peka på några entydiga svar eller för den delen säkerställa vad som kan komma att hända i framtiden. 

Framtidsstudier kan däremot tillhandahålla kunskap och prognoser om vilka faktorer som kan komma 

att påverka framtiden. (Institutet för Framtidsstudier) Författarna har vidtagit de nödvändiga 

kvalitetsåtgärderna i syfte att säkerställa validiteten för studien.  

2.4.1 EXPERTINTERVJUER  

Då författarna hämtat inspiration från Delfimetoden, valdes ett antal experter ut för djupintervjuer 

kring trender inom retailbranschen och hur dessa kan komma att påverka framtidens affärsmodeller för 

sällanköpsvaror inom retail. Vid urvalet av respondenter var det av största vikt att intervjupersonen i 

fråga var väl insatt i fenomenet och besatt riklig kunskap om ämnet. För att säkerställa att 

respondenterna var av relevans för studien stadgade författarna tydliga kriterier för att öka 

trovärdigheten. Författarna valde att konsekvent välja respondentintervjuer, det vill säga intervju av 

personer som i någon kontext är involverad och delaktig i företeelsen som uppsatsen avser att utforska 

(Holme & Solvang 1997). Detta för att vidare säkerställa att informationen var trovärdig och pålitlig.  

Djupintervjuerna genomfördes dels genom personliga intervjuer och dels genom telefonintervjuer. 

Telefonintervjuer genomfördes vid de tillfällen då det av praktisk karaktär inte var genomförbart med 
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en fysisk intervju. Enligt Bryman och Bell (2005) kan telefonintervjuer ha flertalet fördelar i 

jämförelse med personliga intervjuer. Telefonintervjuer är i många avseenden lättare att hantera och 

kan vara av mer praktisk karaktär om flera intervjuare är delaktiga. En annan fördel med 

telefonintervjuer är den reducerade effekten på felkällor. Vid personliga intervjuer kan respondenten 

påverkas av diverse faktorer såsom kön, etnisk bakgrund och ålder hos intervjuaren, vilket kan 

medföra att respondenten modifierar sina svar på ett sätt som tros tillfredsställa intervjuaren. En 

telefonintervju kan reducera dessa risker genom den fysiska distansen. Det finns emellertid svagheter 

vid telefonintervjuer som har tagits i beaktande vid genomförandet; telefonintervjuer medför en 

avsaknad av den fysiska reaktionen då respondenterna kan ej observeras och deras fysiska reaktion 

kan ej iakttas. (Bryman & Bell 2005) Kvalitetsproblematiken kring detta har bearbetats och 

minimerats genom delaktighet av båda författarna vid varje intervju i syfte att säkerställa att 

tolkningen av intervjun korrelerar författarna emellan. Samtliga intervjuer har vidare spelats in och 

transkriberats för en fullvärdig analys av materialet och som ett led i att skapa ett trovärdigt resultat.  

2.4.2 RELIABILITET 

Reliabilitet innebär enligt Bryman och Bell (2005) att resultatet från undersökningen skall kunna bli 

detsamma om studien genomfördes på nytt. Enligt Holme och Solvang (1997) bestäms reliabiliteten 

av hur noggrant informationen blivit bearbetat och hur mätningarna har utförts. Reliabiliteten innebär 

att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (Holme och Solvang 1997). Syftet med uppsatsen var 

att skapa en trovärdig studie där eventuella reliabilitetsrisker konsekvent bearbetades för att 

minimeras. Undersökningen har genomsyrats av en kontinuerlig kontroll av reliabiliteten. 

Undersökningsramen har varit densamma under hela studien, vilket har minimerat risken för felaktiga 

resultat. Författarna har vidare använt transkribering av djupintervjuerna med påföljande analyser för 

att säkerställa trovärdigheten i resultaten.  

2.4.3 VALIDITET 

Validitet är ett viktigt forskningskriterium som innebär en systematisk bedömning av huruvida 

resultatet och slutsatsen hänger ihop eller inte (Bryman & Bell 2005). Enligt Holme och Solvang 

(1997) är svårigheterna med att tillhandahålla valid information mindre vid kvalitativa studier än vid 

kvantitativa. Närhet till undersökningsenheten möjliggör en generering av valid information. 

Problematiseringen kring validiteten i kvalitativa studier grundar sig dock i hur forskaren upplever 

situationen och det kan vidare komma att influera resultatet på studien. Författarna har försökt 

minimera detta problem genom att båda närvara vid samtliga intervjutillfällen samt genom 

transkribering av varje intervju.  

Validiteten vid en framtidsstudie av detta slag är något som har diskuterats och ifrågasatts av kritiker 

(Asplund 1979). Författarna har konsekvent arbetat för att höja validiteten av studien och använt flera 

metoder för att säkerställa trovärdigheten. Dels har urvalet av experter skett enligt en utarbetad mall av 



 
 

36 

kriterier för att säkerställa att resultatet är av relevans för studien och dels har designen av intervjuerna 

varit likartad för att undvika feltolkningar. Systematiskt har författarna ifrågasatt resultatet från 

intervjuerna för att minimera eventuella validitetsproblem.  

Författarna valde ut 13 experter efter ett antal kriterier för att skapa uppsatsens expertgrupp. 

Expertgruppen kom att funktionera som en validitetsåtgärd i syfte att skapa en trovärdig uppsats. Utan 

expertgruppen hade det varit svårt att fånga de trender som ännu är i stadiet av ett embryo då dessa 

ännu saknar marknadsmässiga indikationer. Genom att skapa en expertgrupp med stor bredd, varav 

vissa har som yrke att trendspana, kunde författarna skapa en stor spännduk. Om det funnits andra 

trender än de som presenterats i uppsatsen skulle dessa ha berörts av uppsatsens expertgrupp, varför 

studiens validitet påverkas positivt. Genom att dessutom kontinuerligt jämföra resultaten från 

observationerna och trendframskrivningen med experterna kom författarna att skapa en valid studie.  

Flertalet experter i uppsatsens expertgrupp har såsom yrkesbefattning att studera trender och 

omvärldsbevaka, vilket anges i figur 2, varför de påverkande trenderna på marknaden anses ha fångats 

in. Experterna besitter stor kunskap och erfarenhet kring denna typ av trendframskrivning vilket gör 

att författarna anser att dessa personer har förmågan att hitta de trender som kommer att påverka 

framtidens affärsmodeller, även om vissa av dessa trender idag skulle vara av embryomått. Vidare 

kom resultaten från experterna att korrelera med varandra i hög grad, vilket ökar validiteten av 

studien.  

Uppsatsen ämnar sedermera i nästföljande avsnitt presentera det valda teoretiska ramverket och vidare 

även så det empiriska analysverktyget.   
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KAPITEL 3 
TEORETISKT RAMVERK 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Flertalet teorier vävs samman för att skapa 

flera armerande förklaringar till samma fenomen, och dessutom för att uppnå ett bredare 

angreppssätt till förändringen av affärsmodeller inom retail. Längst ned i kapitlet sammanfattas det 

teoretiska ramverket inför nyttjandet av dess verktyg i uppsatsens empiriska bidrag. Uppsatsens 

teoretiska ramverk innehåller endast de konkreta verktyg som ämnas användas i den empiriska 

analysen; de som eftersöktes för att beskriva affärsmodeller både idag och imorgon. 

 

Eftersom det antas finnas flertalet teorier kring utveckling av affärsmodeller, eller förändring av och 

förutsättningar för desamma, finns det också många teorier att välja mellan för att skapa förståelse för 

fenomenet. Olika teorier bör inte uppfattas konkurrera med varandra, utan snarare att de kompletterar 

och förstärker varandra. För att kunna bidra med kunskap kring framtidens affärsmodeller inom retail 

krävdes tydliga och användbara verktyg för att beskriva affärsmodeller både idag och imorgon, med 

parametrar som författarna kunde vrida på, och analysera, för att uppnå uppsatsens syfte. De teorier 

som har valts till det teoretiska ramverket uppfyller samtliga dessa kriterier vilket gör dem konkret 

användbara. 

3.1 AFFÄRSMODELLENS UPPBYGGNAD 

För att kunna fylla studiens syfte, att bidra med kunskap kring vilken typ av affärsmodell som kan 

komma att dominera retailbranschen i framtiden, har Business Model Generation (BMG) valts att 

användas. Det är en praktiskt tillämpar teori som tar sin utgångpunkt i affärsmodellens, av författarna 

identifierade, nio byggblock. BMG Canvas nio byggblock integreras tillsammans med marknadsmixen 

för att skapa en enhetlig och djupare bild av affärsmodellens uppbyggnad. Marknadsmixen 

kompletterar på ett trovärdigt sätt avsaknaden av konkreta positioneringsparametrar i BMG Canvas, 

vilket gör den tilll en fullvärdig deltagare i uppsatsens teoretiska ramverk. Marknadsmixen är från 

början ett konceptuellt verktyg som bör betraktas som svanskotan till Business Model Generations nio 

byggblock samt positioneringsteorin Blue Ocean Strategy, som också ingår i uppsatsens teoretiska 

ramverk.   

BMG, som är författad av affärsmodellgurun Osterwalder tillsammans med Pigneur (2010), 

presenterar vidare fem affärsmodeller med utgångspunkt i de nio byggblocken. Den främsta 

anledningen till att studera Osterwalders och Pigneurs undersökningar är för att få en modern 

beskrivning av hur affärsmodeller ser ut idag samt en vidare förståelse för hur företag kan bygga en 

affärsmodell. Utan förståelse för affärsmodellens alla komponenter är det inte heller möjligt att spåna 
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på hur affärsmodeller kan komma att se ut i framtiden, eftersom det då saknas jämförelsegrundande 

parametrar. De nio byggblocken är vidare en bra utgångspunkt för att studera de empiriska 

affärsmodeller som presenteras i det empiriska kapitlet; en beskrivning av samtliga affärsmodeller i 

samma termer ger en tydligare bild av likheter och skillnader dem emellan. Teorin är utförlig i att 

beskriva komponenterna, byggblocken, i affärsmodellen vilket möjliggör djupare förståelse för det 

empiriska fenomenet.  

3.1.1 BMG CANVAS 

Enligt Osterwalder och Pigneur (2010) skall en affärsmodell beskriva hur organisationen skapar, 

levererar och fångar värde. Författarna sammanfattar nio byggblock, sammanfattade i BMG Canvas, 

som visar hur företag kan skapa en vinstgivande affärsmodell. I korta drag består BMG Canvas av en 

högercentrerad kundfokuserad sida och en vänstercentrerad infrastruktur- och kostnadssida. En 

förändring av kundsidan, exempelvis justering av element i värdeerbjudandet, kanaler eller 

kundrelationer, har en direkt påverkan på kostnadssidan. 

  

FIGUR 4 THE BUSINESS MODEL CANVAS. KÄLLA: OSTERWALDER & PIGNEUR (2010) 

Det första byggblocket är kundsegment som enligt Osterwalder och Pigneur (2010) definierar de olika 

segmenten av kunder som företaget ämnar fokusera sina aktiviteter på. Kunderna är kärnan och hjärtat 

i affärsmodellen, vilka bör vara väldefinierade samt grupperade i distinkta segment separerade efter 

likartade behov och beteende. Enligt författarna är segmentering försvarbart och fördelaktigt om 

gruppen av kunder kräver separata erbjudanden till följd av olika behov, nås genom olika 

distributionskanaler eller kräver särskilda relationer. (Osterwalder & Pigneur 2010) Jämför detta 

resonemang med det om av-segmentering i Blue Ocean Strategy (BOS), där författarna Kim och 

Mauborgne (2005) menar att företagen bör våga trotsa strävan att tillgodose varje kunds behov genom 

finfördelad segmentering. De menar att resultatet av segmentering ofta blir en alltför snäv marknad 

med intensivare konkurrens och individanpassade lösningar för små segment. Enligt BOS bör 

företagen istället fokusera på att erbjuda värden som bygger på likartade och högt värderade 
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preferenser hos de flesta kunder. Genom att försöka hitta den gemensamma nämnaren mellan icke-

kunder och de existerande kunderna kan företagen skapa en större efterfrågan och samtidigt erbjuda ett 

högre värde till kunderna. (Kim & Mauborgne 2005) 

Den andra byggstenen i BMG är värdeerbjudandet som kännetecknas av de produkter och tjänster 

som är värdeskapande för kundsegmentet (Osterwalder et al 2005; Osterwalder & Pigneur 2010). 

Värdeerbjudandet är det element som genom en särskiljande mix av faktorer tilltalar köparens behov 

och därmed gör att kunder väljer ett företag framför ett annat, något som samstämmigt enar BMG, 

BOS och marknadsmixen (Osterwalder et al 2005; Osterwalder & Pigneur 2010; Kim & Mauborgne 

2005; McGoldrick 2002). BMG Canvas värdeerbjudande är per definition detsamma som 

marknadsmixens samverkande komponenter; något som det kan utföras en trade-off mellan för att få 

fram det mervärde som det eftersökta kundsegmentet tilltalas av. Det kan enligt Osterwalder och 

Pigneur (2010) vara antingen ett för marknaden helt nytt erbjudande, eller likna de andra 

värdeerbjudanden som finns idag på marknaden men med extra mervärde adderat. Värdet kan 

definieras genom kvantitativa mått såsom pris och tiden för service eller genom kvalitativa mått som 

design och kundupplevelser. (Osterwalder & Pigneur 2010) 

BOS tydliggör värdeerbjudandets betydelse genom att skilja mellan funktionell kontra emotionell 

dragningskraft på köparna. Kim och Mauborgne (2005) menar att en bransch förknippas dels med de 

varor och tjänster som de konkurrerar med, men också av vilka konkurrensparametrar som används; 

vilken motivation kunden har för att köpa den produkt eller tjänst som erbjuds. Branscher kan 

konkurrera dels med funktionella argument, där priset är den huvudsakliga faktorn, tillsammans med 

nyttjandefördelen i produkten eller tjänsten. Branscher kan vidare konkurrera med emotionella 

argument, där fokus istället ligger på kundens känslor och sinnen. Vilken orientering som existerar i 

branschen behöver inte nödvändigtvis vara baserat på den faktiska motivationen eller attraktionen hos 

kunderna. Istället tenderar det vara ett resultat av hur företagen alltid har konkurrerat vilket påverkar 

konsumenternas omedvetna förväntningar; kunderna har lärt sig vad de skall förvänta sig, vilket i sin 

tur förstärker den funktionella eller emotionella dragningskraften i branschen. Det hela blir en 

självuppfyllande profetia där företagen lär kunderna vad de skall förvänta sig i den specifika 

branschen. Kim och Mauborgne (2005) hävdar att då företag börjar ifrågasätta den snäva och 

stereotypiska fokuseringen i branschen kan de finna helt nya marknadsmöjligheter utanför 

branschgränserna. (Kim & Mauborgne 2005) 

Forskning har visat indikationer på att de mer emotionellt inriktade branscherna tenderar att addera 

mervärde som leder till en prishöjning av produkten utan att för den delen förstärka funktionaliteten. 

Dessa adderade element kan reduceras samt elimineras för att skapa en mer kostnadseffektiv och 

billigare strategi som utmanar kundernas förväntningar på företaget. I en starkt funktionellt orienterad 

bransch kan företagen istället addera emotionella element som vädjar till kundens känslor och därmed 
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trotsa förväntningarna. Detta kan i sin tur skapa en ny sorts efterfrågan och en helt ny marknad. (Kim 

& Mauborgne 2005) 

För att värdet sedan ska kunna levereras till kundsegmentet krävs kanaler (Ostwerwalder & Pigneur 

2010). BMG Canvas byggblock kanaler är tydligt sammankopplat med, och inspirerat av, 

marknadsmixens plats. McGoldrick (2002) ansåg att retailföretag med en välformulerad strategi kring 

val av plats generellt sett har större sannolikhet att agera logiskt och konsekvent vid val av plats än de 

som utvecklar platsstrategin som ett svar på omvärldens hot och möjligheter. Osterwalder och Pigneur 

(2010) tillägger att företag måste hitta den rätta mixen av kanaler för att tillfredsställa hur kunderna 

vill bli nådda, vilket också kan tjäna olika syften så som att öka medvetenheten kring företagets 

produkter på marknaden, hjälpa kundsegmentet att utvärdera värdeerbjudandet och underlätta 

köpprocessen för kundsegmentet. Kanalerna kan vara antingen ägda av företaget eller köpas av en 

partner. Exempel på egenägda kanaler är en säljkår, egenägda butiker och online-försäljning, medan 

parter kan tillhandahålla kanaler såsom partnerbutiker och grossister. (Osterwalder & Pigneur 2010) 

BMGs kanaler har fem steg; medvetenhet, utvärdering, köp, leverans och after sales, (Osterwalder & 

Pigneur 2010) vilka är snarlika den klassiska modellen AIDA som beskriver köpprocessen från det att 

kunden får upp ögonen för en produkt fram till after sales-avgörandet huruvida produkten 

överensstämmer med förväntningarna eller inte (Kotler 2009). McGoldricks tolkning av plats i 

marknadsmixen är snart tio år gammal, vilket också nativt ger kanalerna i BMG Canvas en modernare 

karaktär. Vad som innefattades i begreppet plats för tio år sedan har oundvikligen vidgats genom 

tidens naturliga påverkan på samhällsstrukturen.  

Kundrelationer är, precis som kanalerna, ett av blocken som länkar samman de olika delarna i 

företagets affärsmodell; det vill säga länkar företagets värdeerbjudande med kundsegmenten. Det är 

viktigt att företaget tydligt definierar vilken typ av relation de vill uppnå med respektive kundsegment, 

och detta kan variera från allt mellan helt autonoma till fullt personliga relationer. (Osterwalder & 

Pigneur 2010)  

Kassaflöde är det femte byggblocket, vilket tydligt kan integreras med marknadsmixens pris för att få 

en vidare förståelse på företags olika prissättningsstrategier. Osterwalder och Pigneur (2010) liknar 

kunderna med hjärtat i affärsmodellen och kassaflödet med artärerna. De menar att företag måste ställa 

sig frågande till vilket värde som kunderna är beredda att betala i varje kundsegment, och dessutom 

koppla detta till om de sannolikt är återkommande eller engångsköpare. Det finns olika sätt för företag 

att skapa kassaflöde varav de vanligaste är att antingen sälja ägarskapet av en produkt eller ta en avgift 

för användandet av en produkt, men också försäljning av reklamutrymme och tjänstetillgångar har 

blivit allt vanligare. Företag kan också välja mellan två olika prissättningsmekanismer; fast och 

dynamisk. (Osterwalder & Pigneur 2010; Osterwalder et al 2005) Vidare kan några av baskoncepten i 

marknadsföring hjälpa retailföretaget vid beslut om prissättningen, som till exempel priselasticitet 



 
 

41 

eller priskänslighet hos kunder (McGoldrick 2002). Kim och Mauborgne (2005) menar att om 

kundnyttan, värdeerbjudandet, anses vara av framstående storlek bör priset motsvara värdet i 

erbjudandet men också motsvara vad kunderna är beredda att betala. Detta står delvis i kontrast till 

McGoldricks (2002) prissättningsstrategi då denne menar att alla prissättningsbeslut, oavsett om de är 

långsiktiga eller kortsiktiga, specifika för en enskild produkt eller för en hel linje, lokala eller globala, 

måste sättas i relation till företagets konkurrenter. McGoldrick (2002) menar vidare att det till och med 

bör anses vara ett problem om specifika beslut kring prissättning fattas isolerat från omvärlden. Dock 

kan dessa åsikter sammanföras i en enad enhet om tolkningen istället lyder; prissättningsstrategin skall 

baseras på företagets värdeerbjudande, och samtidigt vara rimligt i förhållande till det totala 

värdeerbjudandets konkurrens, för att kunderna skall uppfatta priset som rimligt.  

Det är av vikt att poängtera att det inte är kostnaderna som skall styra priset ut på marknaden. Istället 

bör företag fokusera mot att sänka kostnaderna, addera kundnytta (värdeerbjudande) samt arbeta mot 

en strategisk prissättning för att nå värdeinnovation. (Kim & Mauborgne 2005) Kim och Mauborgne 

(2005) menar vidare att företag bör starta med en strategisk prissättning, reducera med den tänkta 

vinstmarginalen där resterande bör betraktas som kostnadsmålet. Genom att börja med prissättningen 

och arbeta bakåt i ledet istället för det traditionella tankesättet där kostnader plus vinst sätter priset, 

kommer företag att skapa en unik kostnadsstruktur som är konkurrenskraftig. (Kim & Mauborgne 

2005) 

Nyckelresurser är underlaget för att kunna skapa värdeerbjudandet till de olika kundsegmenten, nå 

företagets målmarknader, skapa och behålla kundrelationer med kundsegmenten samt skapa 

kassaflöde; därmed är nyckelresurser den viktigaste tillgången i företagets affärsmodell. 

Nyckelresurserna kan te sig olika beroende på bransch och företag, och kan kategoriseras som fysiska, 

intellektuella, humana eller finansiella. (Osterwalder & Pigneur 2010) Dock att nyckelresurser inte 

bara behöver innefatta tillgångar utan också kan utgöra kostnader som omvandlas till resurser i 

specifika kontexter. Nyckelkostnaderna kan exempelvis anta formen av promotion, som traditionellt 

återfinns i marknadsmixen, och då framförallt i företag som i hög grad fokuserar på kundrelationer. 

(Osterwalder & Pigneur 2010) Reklam blir då den största kommunikationskanalen för företaget, både 

med existerande och potentiella kunder (McGoldrick 2002), och dess viktigaste tillgång när 

promotionkostnaderna omvandlar kundbasen till nyckeltillgångar i företaget (Osterwalder & Pigneur 

2010).  

För att sedan affärsmodellen ska fungera framgångsrikt krävs ett antal nyckelaktiviteter. 

Nyckelaktiviteterna hänger nära ihop med nyckelresurserna dels eftersom de tillsammans agerar 

underlag för att skapa och leverera värdeerbjudandet, men också för att de båda kraftigt varierar med 

typ av affärsmodell. Nyckelaktiviteter kan kategoriseras som antingen produktionsaktiviteter, 

problemlösning eller nätverk. Tillsammans med nyckelpartners optimeras sedan affärsmodellen, risk 
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reduceras samt ytterligare viktiga resurser förvärvas. Fyra typer av partnerskap kan urskiljas; 

strategiska allianser mellan icke-konkurrerande företag, samarbete mellan konkurrenter, joint ventures 

för att utveckla nya affärer och partnerskap mellan inköpare och leverantör för att garantera pålitliga 

leverantörer.  (Osterwalder & Pigneur 2010; Osterwalder et al 2005) 

Kostnadsstrukturen involverar de nödvändiga kostnaderna som företaget ådrar sig när de arbetar med 

en viss affärsmodell, och är BMG: s nionde och sista byggblock i affärsmodellen. Alla byggstenar 

innebär kostnader av något slag och författarna skiljer mellan två olika kostnadsstrukturer; 

kostnadsdriven och värdedriven. Kostnadsdriven affärsmodell fokuserar på att minska kostnaderna där 

det är möjligt och affärsmodeller av detta slag använder ofta maximal automatisering, 

lågpriserbjudande samt omfattande outsourcing. En värdedriven affärsmodell fokuserar mindre på 

kostnadspåverkan och mer på värdeskapandet. Företag som tillämpar en sådan strategi fokuserar på en 

högre grad av personlig service och premium-värdeerbjudande. (Osterwalder & Pigneur 2010; 

Osterwalder et al 2005) I BOS diskuterar författarna strategiska grupper för att beskriva samma 

fenomen, vilka åsyftar företag inom samma bransch med likartade strategier (Kim & Mauborgne 

2005; Michael & Kim 2005). De menar att företag ofta försöker konkurrera mot varandra inom samma 

strategiska grupp och uppnå bättre konkurrensfördelar genom två dimensioner; pris och prestanda. 

Företag inom samma strategiska grupp konkurrerar på samma konkurrensfaktorer och undviker att 

analysera de faktorer som företag inom annan dimension konkurrerar med. (Kim & Mauborgne 2005) 

Strategiska grupper, likartade kostnadsstrukturer, inom branscher konkurrerar alltså med samma 

värdeerbjudande. För att kunna skapa en blå ocean krävs det en vidare syn, tvärs över alla strategiska 

grupper samt en förmåga att kunna identifiera omständigheterna till varför en kund byter från en 

strategisk grupp till en annan (Kim & Mauborgne 2005). 

Marknadsmixens produkt återfinns per definition i samtliga byggblock i BMG Canvas. Det som 

McGoldrick (2002) för snart tio år sedan definierade som enskilda, fysiska produkter är väl så 

gällande men samtidigt så föråldrat. Idag är det affärsmodellen som står för det totala 

värdeerbjudandet, inte en enskild produkt (Schindehutte et al 2008), vilket också är anledningen till att 

denna uppsats författas.  

3.2 BMG: S SJU AFFÄRSMODELLER  

För att möjliggöra uppfyllandet av uppsatsens syfte att bidra med kunskap kring framtidens 

affärsmodeller inom retail krävdes kunskap om hur affärsmodeller kan se ut idag. Affärsmodeller är 

ett begrepp sällan tydligt definierat inom managementlitteraturen (Shafer et al 2005) och eftersom 

detta utgör den centrala beståndsdelen i uppsatsen eftersöktes en tydlig bild av vilka parametrar en 

affärsmodell anses innehålla. BMG Canvas uppfyllde denna önskan och efter det att teorins nio 

byggblock presenterats går det teoretiska ramverket vidare med de fem affärsmodeller som 

Osterwalder och Pigneur (2010) lyfter fram i sin bok Business Model Generation. Dessa fem 
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affärsmodeller är baserade på de essentiella och viktiga koncepten från managementlitteraturen och 

har identifierats genom deras liknande kännetecken och uppbyggnad utifrån de nio byggblocken i 

BMG Canvas. Dock ansåg författarna att dessa fem affärsmodeller i praktiken var sju, varför den 

första av modellerna, Unbundling Business Model, valdes att separeras. Konceptet i Unbundling 

Business Model bygger på tre olika affärer: kundrelation, produktinnovation samt infrastruktur 

(Osterwalder & Pigneur 2010) vilket författarna ansåg inom retailbranschen kunna karakteriseras som 

tre skilda affärsmodeller. Dessa sju affärsmodeller ämnar vidare skapa kunskap kring dagens 

affärsmodeller och därmed fungera som inspiration i den empiriska kartläggningen av dagens 

affärsmodeller inom retailbranschen.  

En av affärsmodellerna i BMG, Unbundling Business Model, bygger enligt teorin på tre olika affärer: 

kundrelation, produktinnovation samt infrastruktur. Dessa tre olika affärer kan samexistera inom en 

enda organisation, men merendels är de separerade i olika enheter för att undvika intressekonflikter. 

Genom att fokusera på att hålla de tre krafterna separerade och enbart driva en av dessa internt, 

undviker företag oönskade konflikter inom organisationen. (Osterwalder & Pigneur 2010) I BMG är 

dessa tre olika affärer endast variationer på en och samma affärsmodell, något som inte författarna 

ansåg rimligt för retailbranschen. Därav separerades Unbundling Business Model till tre separata 

affärsmodeller, och därmed blev de i BMG fem beskrivna standardaffärsmodellerna istället till sju i 

uppsatsens ramverk.  

3.2.1 UNBUNDLING BUSINESS MODEL; KUNDRELATIONER  

Den första versionen av Unbundling Business Model fokuserar på kundrelationer. Affärsmodellens 

nionde byggsten, kostnadsstruktur, består i här av höga kostnader som inkluderar kundförvärv och 

retentionsaktiviteter vilket i sin tur gör att det blir centralt att försöka sänka genomsnittskostnaden för 

företagets produkter. Nyckelkostnader i affärsmodellen består av marknadsaktiviteter, kommunikation 

och varumärkesuppbyggnad. Produktutvecklingen förvärvas och erhålls av en utomstående tredje 

parti, en partner. Nyckeltillgångarna och organisationens viktigaste resurs i affärsmodellen är 

kundbasen och anhängarna som står för en viktig tillit till företaget. Affärsmodellen syftar till att 

generera vinst genom ett brett produktsortiment, styrkt av förtroendet från kunder där målsättningen är 

att få så stor del av kundens plånbok som möjligt. (Osterwalder & Pigneur 2010) 

3.2.2 UNBUNDLING BUSINESS MODEL; PRODUKTINNOVATION 

Unbundling Business Model med fokus kring produktinnovation, är utformad för att skapa förståelse 

för kunden och dess behov samt på bästa sätt tillfredsställa dessa och skapa starka relationer. 

Nyckelaktiviteterna i affärsmodellen kretsar kring forskning och utveckling i syfte att leverera nya 

produkter och tjänster till marknaden. Det är tydligt att nya förmågor på marknaden relativt snabbt kan 

anta stora marknadsandelar, och företag som konkurrerar med denna affärsmodell måste därmed vara 

uppmärksamma på nya konkurrenter. Det är också ett faktum att inträdesbarriärerna är relativt låga 
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och därmed kan nya konkurrenter snabbt synas på marknaden. Kostnaderna adresseras till nivån av 

utgifter som krävs för att värva kreativa talanger, utvecklare och forskare till organisationen. 

Vinstmodellen i affärsmodellen grundas på ett högt debiterbart premiumpris genom nyhetsvärdet i 

produkterna och tjänsterna. (Osterwalder & Pigneur 2010) 

3.2.3 UNBUNDLING BUSINESS MODEL; INFRASTRUKTUR 

Det tredje mönstret en Unbundling Business Model kan anta, bygger på fokusering kring infrastruktur. 

Aktiviteterna centreras då kring organisationens sätt att leverera infrastrukturservice, och det är tydligt 

att endast ett fåtal stora aktörer dominerar marknaden. De höga fasta kostnaderna utgör en nyckeldel i 

kostnadsstrukturen som finansieras genom stora volymer och skalfördelar, vilket gör att dessa företag 

ofta är starkt kostnadsfokuserade och standardiserade för att möjliggöra ökad effektivitet. 

(Osterwalder & Pigneur 2010) 

3.2.4 THE LONG TAIL 

En affärsmodell av typen The Long Tail fokuserar på att sälja mindre av mer. Med andra ord erbjuder 

företag med denna typ av affärsmodell ett stort antal nischade produkter som säljer i en relativt liten 

kvantitet. Affärsmodellen riktar sig till nischade kunder och segment, men kan även rikta sig till både 

amatörer och professionella producenter, och därmed serva både användare och producenter. 

Sedermera är det oftast ett mindre segment av bestsellers som står för kassaflödet och vinsten i 

företaget. Affärsmodellen uppkom till följd av några ekonomiska utlösare som kom att påverka 

framförallt medieindustrin, där bland annat den ökade demokratiseringen av distribution, Internet och 

e-handel har bidragit till sänkta lager-, kommunikations-, samt transaktionskostnader. Internet har 

kommit att öppna upp helt nya marknader för nischade produkter. De förut så höga kostnaderna i 

sökandet efter att hitta rätt leverantör av nischade produkter har kraftigt sänkts till följd av de digitala 

medierna. Smarta sökverktyg och communities som för ihop individer med likartade intressen har lett 

till en reduktion av sådana kostnader. Kanalerna som en The Long Tail använder är mestadels Internet 

som en transaktionskanal men likaså en kanal för att bygga långvariga kundrelationer. 

Nyckelkostnaderna i affärsmodellen koncentreras kring utvecklingen av en plattform och underhållet 

av en sådan. (Osterwalder & Pigneur 2010) 

3.2.5 MULTI-SIDED PLATFORMS 

Multi-Sided Platforms innebär i korthet att två distinkta grupper av kunder, som är beroende av 

varandra, förs ihop. Plattformen är av värde för kunderna enbart om den andra gruppen av kunder är 

närvarande. Plattformen skall uppmuntra och underlätta kommunikation och interaktion mellan de 

olika grupperna och växer i den bemärkelsen då den attraherar fler användare. Plattformarna skapar 

värde genom att agera som förmedlare eller intermediär och sammanföra olika grupper. Genom 

exempelvis ett operationssystem länkas tillverkare av hårdvara till applikationsutvecklare och 



 
 

45 

användare, en tidning länkar ihop läsaren med annonsören etc. Nyckeln till affärsmodellen är att alla 

grupper måste attraheras av erbjudandet och simultant tillfredsställas för att affärsmodellen skall 

kunna generera värde. Vidare bestäms värdet för en användargrupp av hur stor kvantiteten är i 

plattformens andra användargrupp. För att visualisera: en TV-spelkonsol kommer endast att locka till 

sig kunder om det finns tillräckligt med varierande spel på plattformen, på andra sidan kräver 

spelutvecklaren som skall utveckla spel åt en ny spelkonsol att det redan finns en betydande mängd 

kunder som redan använder det. Det blir ett klassiskt ”hönan eller ägget”-dilemma. Ett sätt att försöka 

lösa dilemmat i en sådan affärsmodell är att subventionera ett kundsegment för att locka in segmentet 

genom billiga eller fria värdeerbjudanden. Svårigheterna ligger dock i vilken sida av plattformen som 

organisationen skall subventionera och prissätta rätt för att attrahera kunder. (Osterwalder & Pigneur 

2010)  

Nyckelresursen i affärsmodellen är plattformen och den huvudsakliga kostnadsstrukturen centreras 

kring underhållet och vidareutvecklingen av plattformen. Vinstgenereringen produceras olika i de 

separerade kundsegmenten. Prisstrategier blir viktiga beslut i modellen och valet mellan vilket 

segment som skall subventioneras är en nyckelfaktor till framgång. Värdeerbjudandet skall utformas 

så att värde skapas genom tre funktioner; (1) attrahera kundsegment som användare av tjänsten (2) 

skapa en länk och en matchning mellan de olika kundsegmenten samt (3) möjliggöra transaktioner 

över plattformen. (Osterwalder & Pigneur 2010) 

3.2.6 FREE BUSINESS MODEL 

I en Free Business Model kan ett kundsegment använda sig av organisationens tjänster och 

erbjudanden gratis. Dessa icke-betalande kunder är istället finansierade av ett annat kundsegment eller 

av ett annat fragment i affärsmodellen. De senaste årens trender har pekat på en explosion av denna 

typ av affärsmodell, framförallt genom den explosionsartade utvecklingen av Internet. Trots att 

kostnaderna för att producera vissa gratistjänster minskat kraftigt de senaste åren, måste organisationer 

fortfarande generera vinst på något sätt och enligt Osterwalder och Pigneur (2010) finns då ett flertal 

mönster som kan användas för att göra en Free Business Model till en framgångsrik och 

vinstgenererande affärsmodell. Vanligtvis används annonser som intäktsmodell som diskuterats i 

Multi-Sided Business Model. (Osterwalder & Pigneur 2010) 

Vidare har affärsmodellen freemium kommit att bli väl använt av flertalet organisationer som baserar 

sin verksamhet på Internet. Begreppet freemium myntades av Jarid Lukin, som i korthet innebär en 

affärsmodell som erbjuder gratis bastjänster, vanligtvis webbaserade, och betalande premiumtjänster. 

Modellen karakteriseras av ett stort antal användare, där endast en liten andel kommer att bli betalande 

kunder, oftast inte över 10 % av den totala användarbasen. Den mindre betalande basen kommer att 

finansiera den större delen av gratisanvändarna. Modellen är möjligt på grund av de låga 

marginalkostnaderna för att serva tillkommande gratisanvändare. Mönstret i en freemium-modell 
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skiljer sig från andra affärsmodeller på flera sätt. Kostnadsstrukturen bygger på tre vägar: (1) fasta 

kostnader av betydande karaktär (2) låga marginalkostnader för tillkommande gratisanvändare av 

tjänsten samt (3) kostnader för användarna av premiumtjänsterna. Kundrelationerna vårdas på ett sätt 

som innebär låga kostnader för att hantera den stora mängden användare, oftast kraftigt 

rationaliserade. Kassaflödet och vinstgenereringen i affärsmodellen måste utgöras av en bestämd kvot 

mellan gratisanvändarna och de betalande premiumkunderna. (Osterwalder & Pigneur 2010) 

Relaterat till Freemium-modellen är loss leader. Mönstret i loss leader refererar till ett initialt 

erbjudande, vilket är subventionerat eller till och med förlustbringande, med intention att generera 

vinst från ett påföljande relaterat köp. Affärsmodellens intäktsstruktur centrerar kring de påföljande 

köpen som initieras av det första erbjudandet. Nyckelresursen i affärsmodellen skiljer sig från de andra 

freemium-modellerna, då varumärket här har stor påverkan på framgången av modellen. 

Kundsegmentet lockas av den direkta tillfredställelsen av en billig eller gratis produkt och relationen 

vårdas genom länken mellan den initiala produkten och de påföljande tjänsterna och produkterna. 

Nyckeln till framgång i denna modell är att hitta en tät och säker länk mellan den billiga, initiala 

produkten och den påföljande produkten varvid företaget kan ta ut högre marginaler. (Osterwalder & 

Pigneur 2010) 

3.2.7 OPEN BUSINESS MODEL 

Henry Chesbrough myntade begreppet Open Business Model som i korthet innebär att företag öppnar 

upp sin forskning- och utvecklingsprocess till utomstående parter. Chesbrough menar att i dagens 

transparanta affärsvärld med spridd kunskap kan företag dra större nytta och prestera bättre i 

innovationsprocesser genom att integrera utomstående expertis och kunskap. Chesbrough särskiljer 

vidare mellan ”utifrån-in” innovationer och ”inifrån-ut” innovationer. Då organisationer hämtar idéer 

och teknik externt och för in de till utvecklingsprocesser inom företaget, är mönstret ett ”utifrån-in”. 

Motsvarande innebär ”inifrån-ut” mönster att organisationer licensierar eller säljer immaterialrätt eller 

teknologi till externa partner. (Osterwalder & Pigneur 2010) 

3.3 UPPSATSENS ANALYSVERKTYG 

Det fastställda teoretiska ramverket resulterade i ett analysverktyg som nedan visualiserats i syfte att 

skapa bättre förståelse för hur det empiriska materialet ämnas analyseras. För att möjliggöra 

uppfyllandet av uppsatsens syfte krävdes ett konkret verktyg att använda som på ett visuellt sätt kunde 

ge en bild av affärsmodeller inom retail, både idag och imorgon. Strategibilden från BOS gav 

uppsatsen en ram för att visualisera framtidsprognoser, vilken sedermera integrerades med BMG 

Canvas nio byggblock för att skapa uppsatsens analysverktyg. Vidare har BOS tankar kring de fyra 

åtgärderna, som ifrågasätter branschens affärsmodell och gränser, använts för att analysera och 

ifrågasätta vilka implikationer strukturförändringarna har på affärsmodellen. De fyra åtgärderna består 
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av följande nyckelfrågor; (1) vilka av de faktorer som branschen tar för givet bör elimineras? (2) Vilka 

faktorer bör reduceras långt under branschstandard? (3) Vilka faktorer bör ökas långt över 

branschstandard? (4) Vilka faktorer inom branschen bör skapas? Genom att ifrågasätta de rådande 

faktorerna i branschen för att sedermera analysera hur vissa element kan justeras i syfte att skapa 

mervärde för slutkonsumenten, kan stora konkurrensfördelar skapas. (Kim & Mauborgne 2005) 

Författarna har valt att använda BOS fyra åtgärder i syfte att ifrågasätta hur de identifierade 

strukturförändringarna kan komma att påverka affärsmodellens byggnadsblock i framtiden. Trender 

kan komma att antingen förstärka betydelsen av vissa byggnadsblock och dimensioner som kommer 

att bli viktigare i framtiden, eller ge indikationer på parametrar eller delar i affärsmodellen om 

kommer att minska i betydelse i framtiden och därmed kan behöva reduceras eller elimineras.  

Analysverktyget ska hjälpa författarna att tydligt visa hur olika affärsmodeller ser ut idag samt hur 

framtiden kan komma att se ut. Värdekurvan i modellen visar hur affärsmodeller presterar i de olika 

konkurrenselementen. Verktyget tillåter vidare författarna att analysera de strukturförändringar som 

observerats för att urskönja vilka implikationer dessa kan tänkas ha på varje byggnadsblock i 

affärsmodellen. Sedermera tillåter verktyget att analysen utgår från graden av relativ investering i de 

olika byggnadsblocken i syfte att skapa en rättvis jämförelsegrund för analysen.  

 

FIGUR 5 UPPSATSENS ANALYSVERKTYG 
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3.4 SAMMANFATTNING TEORETISKT RAMVERK 

I det teoretiska ramverket presenterades inledningsvis BMG Canvas med dess nio byggblock som av 

författarna Osterwalder och Pigneur (2010) anses bygga en affärsmodell. BMG Canvas består av en 

kundfokuserad sida och en infrastruktur- och kostnadssida, där en förändring av kundsidan har en 

direkt påverkan på kostnadssidan. BMG Canvas integrerades tillsammans med marknadsmixen för att 

skapa en enhetlig och djupare bild av affärsmodellens uppbyggnad. Marknadsmixen kompletterade på 

ett trovärdigt sätt avsaknaden av konkreta positioneringsparametrar i BMG Canvas, vilket gjorde den 

tilll en fullvärdig deltagare i uppsatsens teoretiska ramverk. Vidare användes BOS för att tydliggöra 

BMG Canvas byggblock värdeerbjudande och kassaflöde, då BOS av författarna ansågs vidga dessa 

centrala begrepp.  

Vidare presenterades BMG:s sju affärsmodeller. Dessa sju, som från början var fem, är baserade på de 

essentiella och viktiga koncepten från managementlitteraturen och har identifierats genom deras 

liknande kännetecken och uppbyggnad utifrån de nio byggblocken i BMG Canvas. De fem 

affärsmodellerna separerades till sju då författarna ansåg att Unbundling Business Model inom retail 

var tre skilda affärsmodeller; en med fokus på kundrelationer, en infrastrukturservice och en 

produktinnovation. Dessa sju affärsmodeller ämnade skapa kunskap kring dagens affärsmodeller och 

därmed fungera som inspiration i den empiriska kartläggningen.  

Det fastställda teoretiska ramverket resulterade i ett analysverktyg som visualiserades i syfte att skapa 

bättre förståelse för hur det empiriska materialet ämnas analyseras. Strategibilden från BOS gav 

uppsatsen en ram för att visualisera framtidsprognoser, vilken sedermera integrerades med BMG 

Canvas nio byggblock för att skapa uppsatsens analysverktyg. De fyra åtgärderna inkluderades för att 

visa att genom att ställa sig frågande till de fyra åtgärderna för varje byggnadsblock i affärsmodellen 

kan organisationer se direkt vilka konsekvenserna blir för de andra delarna. Analysverktyget 

utvecklades för att hjälpa författarna att tydligt visa hur olika affärsmodeller ser ut idag samt hur 

framtiden kan komma att se ut. 

Blue Ocean Strategy och Business Model Generation tar ämnet till nya nivåer; enklare processer och 

radikalt tänkande är vad som behövs för att springa ifrån sina konkurrenter på en marknad där 

uttrycket ”lagom är bäst” sedan länge är begravt.  
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3.4.1 VÄNTA! GLÖM INTE DETTA… 

Det finns två sätt att hantera förändring: proaktivt och reaktivt. Framtiden är inte ett stort svart hål som 

många tycks tro, utan ofta bygger framtiden på många små element som förändras åt ena eller andra 

hållet. Affärsmodellen verkställs samt utvecklas inom specifika miljöer och genom att skapa god 

förståelse för hur miljön kring organisationen ter sig kommer affärsmodellen att bli mer 

konkurrenskraftig. Idag, mer än någonsin, är det av stor vikt att kontinuerligt scanna av miljön på 

grund av den växande komplexiteten i affärsvärlden. Genom att kartlägga de marknadskrafter som 

existerar kring organisationen och ställa sig frågande till vad som kommer att hända imorgon kan 

företag skapa hypoteser som kan fungera som riktlinjer i konstruktionen av framtidens affärsmodell. 

(Osterwalder & Pigneur 2010, Robert 2004)  

Med detta sagt seglar uppsatsen in i den empiriska världen där en nulägesanalys tillsammans med 

strukturförändringar och spännande företag koppas kunna bidra med kunskap kring framtidens 

affärsmodeller inom retail.  
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KAPITEL 4 
EMPIRI OCH ANALYS 

Uppsatsens empiriska material presenteras i följande avsnitt och integreras med en tillhörande analys 

av underlaget. Avsnittet tar utgångspunkt i en kartläggning av dagens affärsmodeller inom 

retailbranschen utifrån författarnas framarbetade analysverktyg. Sedermera följer en diskussion kring 

vilka utvecklingstendenser som författarna, med hjälp av uppsatsens expertgrupp och 

trendframskrivningen, identifierat. Integrerat förs en diskussion och analys kring de potentiella 

implikationerna på framtidens affärsmodeller utifrån de tendenser som urskönjts. 

 

4.1 INLEDNING 

Denna empiriska undersökning, med tillhörande analys, ämnar kartlägga 20 svenska affärsmodeller 

inom retail och analysera dessa med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk. Detta ger en bild av hur 

retailbranschen ser ut idag i en nulägesanalys, vilket vidare möjliggör analys av framtiden. Utan bilden 

av hur retail bedrivs idag saknas utgångspunkt för analysen. Sedermera följer en presentation av 

dagens mest framstående strukturförändringar, i hopp om att en kombination av det empiriska 

materialet ska kunna guida fram till kunskap om framtidens affärsmodeller inom retail. 

Analysverktyget, presenterat i det teoretiska ramverket, har använts för att analysera och visualisera 

det empiriska materialet i syfte att generera ny kunskap kring framtidens affärsmodeller inom 

retailbranschen.  

4.2 NULÄGESANALYS AV AFFÄRSMODELLER INOM RETAILBRANSCHEN 

Inom företagsekonomi används termen dialektisk process för att beskriva den förändring som uppstår 

när konflikter och skillnader tvingas samarbeta; vad som är fallet mellan affärsmodeller på samma 

marknad som har en tendens att över tid närma sig varandra i termer av design och erbjudande 

(Nielsen 1996). Med detta som utgångspunkt valde uppsatsen att kartlägga 20 svenska affärsmodeller 

inom retail för att få en bild av hur retail bedrivs idag med utgångspunkt i uppsatsens analysverktyg. 

För att kunna bidra med kunskap kring framtidens affärsmodeller bör förutsättningarna grundas på 

dagens affärsmodeller enligt den dialektiska processen, något som uppsatsen tagit fasta på.  

De 20 kartlagda affärsmodellerna resulterade i att tre standardmönster kunde identifieras; samtliga tre 

överensstämmande med de tre versionerna av Unbundling Business Model i BMG. Utförligare 

information om de enskilda affärsmodellerna återfinns i Appendix I. De tre standardmönstren av 

affärsmodeller som identifierades genom kartläggningen med tillhörande analys var alltså 

överensstämmande med tre av de sju affärsmodellerna i BMG; (1) Unbundling Business Model; 
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infrastruktur (2) Unbundling Business Model; kundrelationer samt (3) Unbundling Business Model; 

produktinnovation.   

De tre affärsmodellerna bedöms vidare arbeta efter två skilda kostnadsstrukturer; kostnadsdriven och 

värdedriven. Anledningen till att dessa inte kunde tas i beaktande vid visualiseringen i strategibilden 

var att kostnadsstrukturerna visade sig vara starkt individuella för varje företag och kunde därför 

omöjligt generaliseras. De företag som fokuserade på kostnadsdriven affärsmodell fokuserade på att 

minska kostnaderna genom digitala alternativ som reducerade antalet mellanhänder samt omfattande 

automatisering av logistikprocesser. En värdedriven affärsmodell uppfattades inrikta sig mindre på 

kostnadspåverkan och mer på värdeskapandet. En sådan affärsmodell använde service och mervärde 

som främsta konkurrensfaktorer. Dessa båda drivkrafter kan alltså utläsas i de tre affärsmodellerna 

beroende på vilken positioneringsstrategi företaget har valt. Samtliga studerade affärsmodeller 

använde sig av fast prissättning.  

FIGUR 6 MÖNSTER AV AFFÄRSMODELLER 

Kategori Företag 

 

Affärsmodell centrerad kring 

infrastruktur 

 

IKEA H&M Oriflame Mio Gina 

Tricot Indiska Ordning&Reda 

Svenskt Tenn Biltema 

 

Affärsmodell centrerad kring 

kundrelationer 

 

NetOnNet Claes Olsson Gekås 

Ullared Bellme.se Cervera  

 

Affärsmodell centrerad kring 

produktinnovation 

 

Cheap Monday Filippa K Dagmar 

Fjällräven Rörstrand 
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4.2.1 AFFÄRSMODELL I: CENTRERAD KRING INFRASTRUKTUR 

Den första av de tre affärsmodellerna är centrerad kring infrastruktur. Denna affärsmodell har kontroll 

över hela värdekedjan från produktion till försäljning till slutkonsument. Alla de företag som kartlagts 

i denna kategori lever på att sälja stora volymer och det bedöms vara just stordrift som gör det möjligt 

för företagen att producera sina egna varor och ändå hålla förhållandevis låga kostnader. 

Affärsmodellen uppfattas som relativt standardiserad vilket förstärker intrycket av att det är 

volymförsäljning som står i fokus. (Appendix I) Ett undantag observerades vilket var Svenskt Tenn 

som producerar alla sina varor i Sverige och då till tämligen hög kostnad i jämförelse med de andra 

kartlagda affärsmodellerna. Svenskt Tenn var också den enda modellen som ansågs arbeta med 

värdedriven kostnadsstruktur vilket gjorde att det skiljde sig från mängden på ett naturligt 

sätt.(Svenskt Tenn officiell hemsida 2011)  

Värdeerbjudandet står i fokus för denna affärsmodell då den tvingas leverera högt värde till 

slutkonsument antingen genom lågt pris eller mervärde, vilket bestäms av vilken kostnadsstruktur det 

enskilda företaget valt att använda sig av. I värdeerbjudandet bedöms det ofta finnas bra tillgång till 

service både i butikerna samt mycket information via både hemsidor och kataloger, vilket visar att 

samtliga av dessa affärsmodeller använde sig av kompletterande kanaler för att nå konsumenterna. 

Kanalerna är av avgörande betydelse för denna affärsmodell då företagen själva kontrollerar 

försäljning till slutkonsument genom egenägda kanaler, något som bedöms innebära både fördelar och 

nackdelar. Fördelarna är att butikerna kan göras till en upplevelse för slutkonsument som styrs av 

företagen själva. Detta banar väg för enhetliga butiker som konsumenterna kan associera till företagets 

varumärke och på så sätt blir också allt från butiksexponering till hemsidan en del av företagets 

varumärkesuppbyggnad. Nackdelarna med att äga samtliga kanaler bör anses vara begräsningen det 

innebär att vara beroende av endast egenägda kanaler, då detta också innebär att företaget självt måste 

ta kommandot över nya satsningar och då också ta kostnaderna för desamma. Vissa av de kartlagda 

affärsmodellerna använde sig av franchiseavtal som etableringsstrategi för att minimera de negativa 

aspekterna av egenägda kanaler. (Appendix I) 

Kundsegmenten är centrala för samtliga affärsmodeller då kundsegmenten anses vara hjärtat i alla 

affärsmodeller, men skiljer sig åt i nivå av tydlighet. De företag som etablerats internationellt ansågs 

ha ett något bredare och inte sällan mer varierat kundsegment då målgruppen tenderade att variera 

med marknad. Kundsegmenten definieras av samtliga företag genom mångfacetterade kanaler som gör 

att olika kundsegment nås genom olika distributionskanaler. (Appendix I) Trots detta uppfattades 

affärsmodellen tillhandahålla en fast nivå av relationsbyggande, vilket inte är i enlighet med vad 

Osterwalder och Pigneur (2010) anser ska karakterisera den valda typen av mångfacetterad 

kanalpåverkan. Istället menar de att företaget tydligt bör definiera vilken relation de vill uppnå med 

respektive kundsegment (Osterwalder & Pigneur 2010), vilket alltså i detta fall kan variera då olika 
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kanaler uppfattas skapa skilda kundsegment. Samtliga företag bedöms ha en väl formulerad strategi 

kring val av plats, då flera av affärsmodellerna använde sig av starkt utmärkande kanaler. 

Varuhuskomplex och personlig försäljning är exempel på detta. Även här är Svenskt Tenn utmärkande 

som starkt fokuserar på en enda butik, som återfinns på Strandvägen i Stockholm, för att tydliggöra 

butikens exklusivitet. (Svenskt Tenn officiell hemsida 2011) IKEAs val av plats är också utmärkande 

då företaget undantagslöst etablerar varuhus utanför storstäder, och väljer dessutom att bygga 

varuhusen enligt samma koncept för att förstärka kundupplevelsen och även varumärkesbyggandet 

(Intervju Agmén, 2011-02-22; Intervju Larsson, 2011-03-14).  

Nyckelaktiviteterna i denna affärsmodell bedöms centrera kring organisationens sätt att leverera 

infrastrukturservice, vilket bekräftas av att höga fasta kostnader uppskattas utgöra en nyckeldel i 

kostnadsstrukturen som finansieras genom stora volymer och skalfördelar (Appendix I). Undantag är 

även här Svenskt Tenn som använder sig av så pass utbredd värdedriven kostnadsstruktur att 

skalfördelar inte skulle möjliggöra den mervärdeleverans som företaget ämnar fokusera sina resurser 

på (Svenskt Tenn officiell hemsida 2011). Dock bedöms samtliga företag med den valda typen av 

affärsmodell tillhandahålla god service med hjälp av humana nyckelresurser, vilket tydligt kopplas 

samman till värdeerbjudandet och utgör tillsammans med de finansiella resurserna affärsmodellens 

nyckelresurser (Appendix I). Fokuseringen på infrastrukturservice tyder på ett intryck av Unbundling 

Business Model som är en av Osterwalder och Pigneurs (2010) standardaffärsmodeller. 

Nyckelpartners uppfattas som en viktig byggsten i denna affärsmodell då det är just partnerskap med 

fabriker som möjliggör produktion, och goda relationer däremellan poängterar samtliga företag som 

högsta prioritet för att möjliggöra fortsatt framgång. Samtliga företag slopar mellanhänder och tar 

emot leveranser direkt från fabrik för att kunna hålla nere kostnaderna i företaget. (Appendix I) 

En visuell bild skapades för att förtydliga och sammanfatta hur denna affärsmodell investerar i termer 

av BMG Canvas.  Som diskuterats ovan kan en tydlig investering urskönjas i nyckelaktiviteter där 

fokus bedöms ligga på utveckling av företagets infrastruktur. Detta leder i sin tur till att nyckelpartners 

utgör en central del i affärsmodellen, eftersom dessa utgör grunden till att nyckelaktiviteterna skall 

möjliggöras. Vidare utgörs nyckelresurser av de skalfördelar som företagen tvingas sträva efter för att 

uppnå lönsamhet i företaget då infrastrukturen bedöms vara en stor fast kostnad.    
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FIGUR 7 AFFÄRSMODELL I VISUALISERAD I BMG CANVAS  

4.2.2 AFFÄRSMODELL II: CENTRERAD KRING KUNDRELATIONER 

Den andra affärsmodellen som identifierades genom uppsatsens kartläggning var centrerad kring 

kundrelationer. I denna bedöms det vanligtvis handla om välkända varumärken som tillhandahålls av 

en fristående distributör, antingen digitalt eller analogt. De företag med den valda typen av 

affärsmodell som är digitala minimerar antalet mellanhänder genom att sälja direkt till konsument. 

(Appendix I) 

Denna affärsmodell har en tydlig koppling till Osterwalder och Pigneurs (2010) Unbundling Business 

Model. I uppsatsens teoretiska ramverk beskrevs tre versioner av Unbundling Business Model; 

kundrelation, produktinnovation och infrastruktur. Den första affärsmodellen (I) som kunde urskiljas 

hade en tydlig koppling till infrastruktur då dessa företag var producerande företag som själva ägde 

samtliga distributions- och försäljningskanaler. Denna affärsmodell karakteriseras istället av hög grad 

av kundrelationer baserat på att produktutvecklingen förvärvas och erhålls av ett utomstående tredje 

parti. Detta gör att dessa företag måste arbeta sig till en kundbas som anses utgöra nyckeltillgången i 

företagen, vilket i sin tur gör att nyckelkostnader i affärsmodellen utgörs av marknadsaktiviteter, 

kommunikation och varumärkesuppbyggnad. (Appendix I) 

Denna affärsmodell ansågs inte rikta sig till ett specifikt kundsegment, utan bedöms snarare önska 

tilltala den stora massan köpare (Appendix I). Detta är väl överensstämmande med Osterwalder och 

Pigneurs (2010) uppfattning att kundsegmenten endast skall vara väl separerade efter erbjudande om 

så är försvarbart med hänsyn till kundsegmentens olika behov, vilket förbises då denna affärsmodell 

anses tilltala en förhållandevis bred målgrupp som i många fall uppfattas ha likartade behov. Här 

stödjs resonemanget av BOS där författarna Kim och Mauborgne (2005) menar att företagen måste 

våga trotsa strävan att tillgodose varje kunds behov genom finfördelad segmentering, och istället 

fokusera på att erbjuda värden som bygger på likartade och högt värderade preferenser hos de flesta 

kunder. De företag som tillhandahöll varor digitalt segmenterade till viss del utefter köpbeteende, då 

den digitala köpprocessen antas tilltala ett annat kundsegment än det som handlar varor i den fysiska 

butiken (Intervju Adlén, 2011-04-12; Intervju Nordfält, 2011-04-13).   
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Värdeerbjudandet i denna affärsmodell ligger i att tillhandahålla flera olika varumärken som gör att 

kunderna har mycket att välja mellan, samt flera priskategorier i en och samma butik; en typ av 

bekvämlighetsmervärde erbjuds. Kanalerna är det byggblock som är mest framstående, då främst i de 

digitala alternativen. Här möjliggörs ett bekvämlighetsmervärde för kund genom kanalerna då de 

antingen gör det möjligt att handla dygnet runt oberoende av plats, alternativt att de fysiska butikerna 

erbjuder ett stort utbud av varumärken vilket ger kunderna stora valmöjligheter. Nyckelpartners utgörs 

av kontakt med leverantörerna som producerar varan, alternativt grossister, vilket inte bedöms som 

speciellt unikt eller mervärdesskapande. I de digitala alternativen krävs också god relation med 

företaget som ska distribuera varorna till kund, vilket kan anses utgöra en partner.(Appendix I) 

Även här visualiserades en bild av BMG Canvas för att visa hur affärsmodellen investerar i de olika 

byggblocken. Den största investeringen bedöms, som diskuterat ovan, utgöras av kundrelationer. Höga 

kostnader för kundförvärv och varumärkesuppbyggnad stödjer detta antagande. Kundsegmentet är 

utmärkande på så sätt att denna affärsmodell inte bedöms rikta sig till ett specifikt segment, utan 

snarare önskar tilltala den stora massan. Detta stödjs av det faktum att företagen uppfattas vilja ha den 

stora delen av marknadens samlade inkomst, det vill säga så stor del som möjligt av konsumentens 

plånbok. Starka kanaler är länken för att affärsmodellen ska överleva, utan dem inget köp. (Appendix 

I)  

 

 

FIGUR 8 AFFÄRSMODELL II VISUALISERAD I BMG CANVAS 

4.2.3 AFFÄRSMODELL III: CENTRERAD KRING PRODUKTINNOVATION 

Den tredje affärsmodellen som identifierats är centrerad kring produktinnovation, vilket anges i 

Unbundling Business Model som en av huvudaffärerna företag kan fokusera sina resurser på. 

Affärsmodellen är utformad för att skapa förståelse för kundens behov samt skapa starka relationer till 

marknaden. Nyckelaktiviteterna fokuseras per automatik kring forskning och utveckling i syfte att 

leverera nya produkter till marknaden, och sammankopplas vidare med nyckelresurserna som upplevs 

vara av två slag; humana samt finansiella. Denna affärsmodell arbetar med marknadsföring direkt mot 

slutkonsument och måste därför ha resurser för detsamma, varför nyckelresurserna blir grunden för att 
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kommunicera värdeerbjudandet till slutkonsument. Vinstmodellen grundar sig på ett högt debiterbart 

premiumpris genom nyhetsvärdet i produkterna, vilket förtydligar relevansen av 

marknadsföring.(Appendix I)  

I denna affärsmodell bedöms kundsegmentet ha stor betydelse då företagen säljer sina produkter till 

andra företag, och måste då veta vilken målgrupp de vill nå, och vidare välja den rätta kanalen för att 

nå det utvalda segmentet. Kundsegmenten hos samtliga kartlagda företag med den valda typen av 

affärsmodell utmärker sig som nischade, vilket stämmer överens med Osterwalder och Pigneurs 

(2010) beskrivning av en Unbundling Business Model med inriktning på produktinnovation. Företag  

med den här affärsmodellen uppfattas ha tydlig positionering och företagens värdeerbjudande är på så 

sätt, genom positioneringsstrategin, tydligt differentierat. Dock inte sällan tydligt efterliknat av flera 

andra företag vilket gör att värdeerbjudandet, tillsammans med det nischade kundsegmentet, inte är 

tillräckligt för att företagen ska kunna leva enbart på sina egenägda distributionskanaler. Vissa av 

företagen som kartlagts har dock egna flaggskeppsbutiker där deras kläder säljs exklusivt samt 

fungerar som en påverkanskanal, vilka i princip skulle gå under den första affärsmodellen (I). Dock 

har dessa valts att placeras här som undantag då samtliga företag med flaggskeppsbutiker egentligen 

använder oberoende partners som huvudsaklig distributionskanal i affärsmodellen. (Appendix I) Här 

utmärker sig företag som Filippa K som har placerat sina flaggskeppsbutiker på noga utvalda gator 

runtom i Europa där varumärket ska komma till sin rätt, och användas som en del i företagets 

varumärkesuppbyggnad (Filippa K officiell hemsida 2011).   

Denna affärsmodell karakteriseras av opersonliga kanaler då partnerbutiker används för att nå ut med 

produkterna på marknaden (med undantag för de flaggskeppsbutiker som identifierats). 

Affärsmodellen uppfattas ha en relativt dålig mix av kanaler då inget av företagen tillhandahöll online-

försäljning som komplement till ordinarie försäljningskanaler, vilket innebär att inget av företagen 

använder en mix av kanaler för att underlätta köpprocessen för slutkonsument. Istället upplevs 

företagen skapa uppmärksamhet på marknaden genom att synas i de medier som passar väl med deras 

image, det vill säga att fokus ligger på att skapa medvetenhet kring de två första stegen i AIDA-

modellen. Affärsmodellen använder strategin i syfte att få slutkonsumenten att efterfråga produkterna 

på marknaden och engagerar sedan oberoende partners för distribution. Kundrelationerna, relationerna 

med de oberoende distributionskanalerna, sammanlänkar kundsegmentet och värdeerbjudandet och 

således utgörs nyckelpartners av partnerskap mellan inköpare och leverantör. (Appendix I) 

Visualiseringen i figur 7 sammanfattar affärsmodellens investering i BMG Canvas byggblock. 

Produktinnovation står i fokus och därmed är värdeerbjudandet det mest centrala byggblocket. Då 

värdeerbjudandet uppfattas som tydligt differentierat genom positionering, måste även höga 

investeringar göras i nyckelaktiviteter för att behålla erbjudandets position på marknaden. 
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Nyckelaktiviteterna utgörs av forskning och utveckling samt att attrahera nya talanger till företaget för 

att klara av att behålla nyhetsvärdet i produkterna. (Appendix I) 

 

FIGUR 9 AFFÄRSMODELL III VISUALISERAD I BMG CANVAS 

4.2.4 SAMMANFATTNING AV DE IDENTIFIERADE AFFÄRSMODELLERNA 

De tre affärsmodeller som identifierats visualiseras och sammanfattas i uppsatsens analysverktyg, 

figur 8. Där kan tydligt utläsas hur de tre affärsmodellerna relativt uppfattas investera i BMG Canvas 

byggblock, enligt diskussion ovan. Utmärkande är hur affärsmodellen centrerad kring 

infrastrukturservice har höga investeringar i nyckelaktiviteter, nyckelresurser och nyckelpartners, då 

denna upplevs lägga fokus på logistik för klara hanteringen av produktion och samtidigt hålla nere 

kostnaderna i företaget. Utmärkande är också affärsmodellen som fokuserar på kundrelationer, som 

har relativt låga investeringar i nyckelpartners och nyckelresurser. Denna affärsmodell köper och 

distribuerar helt enkelt varor producerade av affärsmodell III, centrerad kring produktinnovation, 

varför dessa två staplar till stor del motsätter varandra i analysbilden. (Appendix I)  

	  

FIGUR 10 NULÄGESANALYS AV AFFÄRSMODELLER INOM RETAIL  
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4.3 UTVECKLINGSTENDENSER INOM RETAIL 

Kring organisationen finns det krafter och trender som påverkar den totala industrin och branschen. En 

affärsmodell som håller för dagens mått och trender kan mycket väl vara utdaterat och svagt imorgon. 

Det är av stor vikt att försöka förutspå vad som kan komma att påverka morgondagen och låta detta 

fungera som riktlinje i skapandet av framtidens affärsmodell. Genom att göra ett antal antaganden om 

framtidens strukturförändringar kan organisationer själva generera ett designutrymme där alternativ 

för framtida affärsmodeller kan skapas. (Osterwalder & Pigneur 2010; Intervju Wahlström, 2011-02-

21)  

Strukturförändringar är de stora, globala trenderna som kommer att påverka människors sätt att leva de 

kommande 10-15 åren. Dessa syftar till en förändring av strukturen i samhället och utgör en stor kraft 

till samhällsförändringar som påverkar både stater, marknader och det civila samhället. Trender är den 

kunskap som finns om framtiden idag, även om ingenting kan vara helt säkert då var och en av oss i 

teorin kan påverka eller skapa framtiden. (Copenhagen Institute for Future Studies 2011) Det är av 

vikt för uppfyllandet av uppsatsens syfte att se helhetsbilden, där megatrenderna är lika viktiga var för 

sig som interaktionen mellan dem. Genom de genomförda trendframskrivningarna och intervjuer med 

uppsatsens expertgrupp kan författarna urskönja en enighet som tyder på att förutsättningarna för 

affärsmodeller inom retailbranschen kommer att påverkas av de rådande strukturförändringarna 

(Intervju Berg 2011-03-13, Cheng 2011-04-13). Alla krafter och strukturförändringar arbetar åt 

samma håll och driver tillsammans utvecklingen framåt (Hansen, 2011-04-26).  

Efter kartläggning med tillhörande analys av de utvalda affärsmodellerna ämnar nu uppsatsen föra en 

diskussion kring de strukturförändringar som författarna sammanställt efter trendframskrivningen samt 

intervjuer med uppsatsens expertgrupp. Avsnittet kommer inledningsvis att kartlägga de 

strukturförändringar som författarna identifierat genom trendframskrivningen, och som bekräftats av 

uppsatsens expertgrupp som viktiga och betydelsefulla för framtiden inom retailbranschen. Vidare förs 

en diskussion kring implikationer på framtidens affärsmodeller inom retailbranschen. De konceptrutor 

som införts i texten ämnar beskriva dels microtrender som uppsatsen funnit intressanta i kombination 

med strukturförändringarna, samt dels spännande företag som uppsatsens expertgrupp identifierat som 

föregångare till framtidens affärsmodeller inom retail. Microtrenderna antas inte påverka hela 

affärsmodeller, utan snarare påverka olika delar av affärsmodeller. De utvalda microtrenderna ansåg 

ändå författarna tillräckligt starka för att vara relevanta att ta upp i uppsatsens empiriska avsnitt.   
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4.3.1 STRUKTURFÖRÄNDRINGAR SOM STÅR BAKOM UTVECKLINGEN AV RETAIL 

Globaliseringen är samlingsnamnet för den ökande siffran flödande människor, kapital, varor, tjänster, 

teknologier, information och kulturer. Företag och kapital är de största globala företeelserna idag, men 

även människors konsumtionsmönster blir allt mer globala. Även om globaliseringen för oss närmare 

varandra och vi blir alltmer lika, så gör det oss samtidigt mer uppmärksamma på lokala skillnader. 

Företag och kapitalmarknader tenderar idag att röra sig mot regionala lösningar och antagligen 

kommer det i framtiden att bli alltmer tydligt vad som skiljer sig på lokal nivå, då vi har mer 

gemensamt på global nivå. (Copenhagen Institute for Future Studies 2011) 

Globaliseringen möjliggörs och utvecklas med hjälp av den framskridande digitaliseringen, en 

strukturförändring som är här för att stanna (Intervju Berg, 2011-03-13; Nordfält, 2011-04-13). 

Tekniken håller på att förändra det ekonomiska landskapet, och inte bara affärsdynamiken påverkas av 

detta utan hela samhället i stort. För företagen innebär detta att hela marknadsplatsen håller på att 

förändras och transformationen sker i snabb takt. Den mest framträdande rollen som digitaliseringen 

har på konsumtionen är att den har påverkat sättet konsumenter gör affärer på, samt att konsumenterna 

blir alltmer informerade. (Digitalmegatrends.com 2011) Idag är nästan alla industrier med i 

digitaliseringsvågen; finans, hälsovård, utbildning och media är bara några av dem som kommer 

påverkas av transformeringen. Internet reducerar barriärerna för att företag ska kunna slå globalt, nå 

fler människor samt kunna dela information. (digitalmegatrends.com 2011) Detta gör att 

konsumenternas köpprocess förändras och som följd kommer många existerande retailkoncept att 

minska på hyllplatserna. Den digitala miljön kommer att ställa högre krav på retailföretagen att 

kontinuerligt förändra sin affärsmodell, och sättet att göra affärer på, för att svara på dessa 

strukturförändringar. (TNS Global 2008) 

Vad gäller digitaliseringen kan också urskönjas ett tydligt mönster där retailaktörerna ändrar 

konsumtionsmönster åt varandra. Mobilindustrin släpper smarta telefoner som blir till hjälpmedel för 

övriga retailindustrin (Intervju Berg, 2011-03-13; digitalmegatrends.com; e-handelstrender.se). Idag 

har så gott som alla, framförallt i köpstarka grupper, smarta mobiler på fickan vilket ändrar 

konsumtionsmönstren för alla i industrin. Detta skapar nya förutsättningar och enorm outnyttjad 

potential och runt hörnet spås en våg av uppkopplade plattor, det vi ser idag är bara början på en 

digitaliserad värld. (Intervju Berg, 2011-03-13) 
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Ytterligare en förändringsfaktor har identifierats, teknologiutvecklingen. Utvecklingen av 

informationsteknik har skett explosionsartat de senaste årtiondena och år 2020 förutspås datorerna 

vara ca 200 gånger snabbare än de är idag samt ha en minneskapacitet som är ca 10 gånger större. 

Datorer och robotar kommer antagligen att sköta en stor del av rutinarbetet på företag och Internet 

spås stå för en stor del av näringsverksamheten i världen då helt nytt, obegränsat marknadsutrymme 

öppnas. (Copenhagen Institute for Future Studies 2011) Teknologiutveckling står för stora 

strukturförändringar i samhället och påverkar alla branscher, men enligt Cheng är utveckling inom 

teknologin särskilt stor inom just retailbranschen idag (Intervju Cheng, 2011-04-13). 

Förändringstakten ställer höga krav på företagen att vara innovativa. Men inte ens det räcker; idag 

måste företagen också vara beredda att försvara sin konkurrenskraft genom att vara 

förändringsorienterade. Det innebär att det inte går att i efterhand anpassa sig efter stora förändringar i 

samhället, utan snarare gäller det att se dem och skapa innovationsmönster därefter. (Copenhagen 

Institute for Future Studies 2011)  

3D-Printing  

3D-printing spås komma att få stor inverkan på värdekedjan och 

produktions- och utvecklingskostnaderna för företag (Intervju 

Berg 2011-03-13; Adlén 2011-04-12). 3D-skrivare är ett 

produktionsverktyg som kan arbeta fram successiva lager av 

material såsom plast eller metall och forma ett tredimensionellt 

föremål. Effekterna av denna revolutionerande teknik är förstås 

många och framstående. Föremål behöver inte längre produceras 

i långa serier i fabrik för att gå med vinst, utan produktserierna 

kan förkortas avsevärt. Detta innebär att inträdesbarriärerna och 

etableringshinder reduceras kraftigt och stordriftsfördelar 

behöver inte längre likställas med konkurrensfördelar. 

Konsumenterna kommer att uppleva fler valmöjligheter till 

skräddarsydda lösningar av produkter och attribut. (3D Printing – 

The Printed World, The Economist 2011) 
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Nätverkande är en naturlig del av alla människors liv, och har alltid varit. Tidigare har vi sett det i 

nätverk som kyrkosamfund och nationalstater, men i dagens globaliserade samhälle tar det sig uttryck 

även i digitala utformningar och andra trendiga alternativ. Centralt för nätverket är kommunikationen, 

något som digitaliseringen har tagit till helt nya nivåer. Nätverkande har blivit en megatrend som 

genomsyrar sättet att tänka hos människor världen över. Värdet av ett nätverk ökar ju fler som ingår i 

det, och potentialen i nätverk ökar ju snabbare tekniken utvecklas. Nätverk har blivit socialt 

accepterade strukturer, ofta utan hierarkiska mönster som gör att många tilltalas av dess utformning. 

Det är också nätverkstrenden som till stor del har främjat den urbaniseringstrend som är tydlig idag 

eftersom många kreativa människor tilltalas av bra infrastruktur, goda utvecklingsmöjligheter och rikt 

forskningsklimat. (Copenhagen Institute for Future Studies 2011) Trendanalytiker menar att vid mitten 

av detta årtionde kommer interaktiviteten och vår uppkopplade livsstil att vara en del vårt sätt att leva. 

Konsumenter kommer att kräva tillgängligheten till att koppla upp sig till andra, vid vilken tid som 

helst och var som helst. Analytiker menar att vårt sätt att umgås, kommunicera och dela information 

med varandra i större utsträckning kommer att övergå till den digitala världen. (TNS Retail Forward 

2007)  

Klout 

Kloutindex är en fristående indexmätning som visar hur 

inflytelserika människor är på Internet. Klout mäter hur aktiva 

människor är i sociala medier, vilket kontaktnät de har, vilken 

kvantitet de har på sitt nätverk, vilken kvalitet nätverket har, hur 

mycket som blir retweetat på Twitter, hur mycket som går upp i 

diskussion på Facebook etc. Ett hotell i Las Vegas ger rabatt 

efter hur högt Kloutindex en individ har, där människor med 

högt index får högre rabatt. Då är det inte monetär valuta som 

gäller, utan valutan blir då vilket inflytande deras kunder kan 

tänkas ha på andra människor. Detta kommer påverka 

affärsmodeller i framtiden, även inom retail. (Intervju Adlén, 

2011-04-12) 
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4.3.1.1 IMPLIKATIONER FRAMFÖRALLT FÖR MELLANLEDEN OCH SMÅ AKTÖRER  

Den snabba utvecklingen av nya strukturer i samhället kan ses ha två sidor. Det positiva för både 

företagen och konsumenterna är att kanalerna i affärsmodellerna blir allt mer mångfacetterade och 

därmed möjliggörs större bekvämlighet för konsumenterna. (Intervju Adlén, 2011-04-12; Cheng, 

2011-04-13) Dock har det en potentiellt negativ påverkan på mellanhänderna; grossisterna. Grossister 

spås i framtiden bli allt mindre viktiga när konsumenterna har tillgång till alla inköp själva via 

Internet, vilket också är en av de faktorer som kommer att påverka framtidens prispress. När e-

handelsbutikerna kan tillhandahålla varor till lägre priser genom att minimera antalet mellanhänder får 

de fysiska butikerna problem om de inte erbjuder något signifikant mervärde till konsumenten. 

(Intervju Adlén, 2011-04-12) Den fysiska butiken kommer att ha en fortsatt viktig roll men 

utmaningen för många företag blir att leverera mervärde genom den fysiska miljön som butiken 

erbjuder (Intervju Nordfält, 2011-04-13). 

Introduktionen av Internet och digitaliseringen kommer vidare att innebära låga kostnadsingångar och 

tillsammans med teknologiutvecklingen möjliggörs introducering av nya aktörer på marknaden. 

Företag börjar i allt större utsträckning att skapa egna direktkanaler till slutkonsumenten och sätter 

därmed andra aktörer och mellanhänder ur spel. Detta säkrar högre kostnadseffektiv kommunikation 

där användaren i slutänden kommer att marknadsföra produkterna i nya forum och nätverk. (Intervju 

Cheng, 2011-04-13) Men den utvecklade tekniken har också en baksida för företagen; de tvingas 

investera dyra pengar för att vara med på det senaste, något som gör att små retailföretag snabbs slås 

ut. Inte nog med att konsumenterna efterfrågar nyare teknik hos företagen, även leverantörer kräver 

bättre teknik vilket gör att det kan komma att saknas en enhetlig standard bland företagen som gör att 

alla kan välja leverantör på samma villkor. Istället slås företag utan den senaste tekniken ut och kvar 

blir de globala jättarna som kan växa sig ännu starkare. Teknikutvecklingen gör således att det 

troligtvis bara kommer att finnas ett litet antal volymaktörer som tillsammans dominerar en stor del av 

den globala marknaden, då de saknar motsvarighet till innovationsmöjlighet och skalfördelar. (Intervju 

Adlén, 2011-04-12) Mycket av värdet i framtidens materiella produkter kommer antagligen ligga i 

forskning och utveckling vilket också sätter press på framtidens retailföretag att vara 

förändringsorienterade och innovativa (Copenhagen Institute for Future Studies 2011). 

4.3.2 STRUKTURFÖRÄNDRINGARNAS PÅVERKAN PÅ AFFÄRSMODELLER 

De strukturförändringar som diskuterats ovan påverkar på ett naturligt sätt affärsmodeller inom retail. 

Hur stor påverkan de olika krafterna har är svårt att generalisera, likaså respektive krafts påverkan på 

de olika byggblocken i affärsmodellen. Ändå har författarna identifierat bestämda mönster som 

betraktats som sammanfallande med expertgruppens åsikter om krafternas påverkan på affärsmodeller 

inom retail. Dessa diskuteras nedan i termer av BMG Canvas byggblock. Dock att författarna 

identifierade mönster som gjorde att byggblocken grupperades utefter vilka som ansågs, av författarna 
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och uppsatsens expertgrupp, på ett naturligt sätt påverka varandra samt påverkas i samma riktning av 

de angivna strukturförändringarna.  

 

  

Gruppköp 

Bloggen cloudnine.se kom i december 2010 ut med en 

trendspaningsrapport där de angav att gruppköp blir vardag, något 

som också bekräftas av trendspaningssajten trendwatching.com. De 

menar att gruppköp blir allt vanligare och dessutom mycket lönsamt. 

Trenden är något som har fått stor spridningshjälp med digitala 

medier som ofta ger rabatter vid köp av flera samt tidsbegränsade 

erbjudanden som lockar till köp. Detta tyder i vidare utsträckning på 

en trend om att det är accepterat att bygga nätverk kring produkter och 

tjänster; antagligen är sparasuget i människor starkare än viljan att 

vara privat. Drivkraften bakom denna annorlunda affärsmodelltrend är 

bland annat sparsamhet och teknikframsteg. Framtiden tyder på att 

detta skulle kunna bli standard i vissa branscher såsom vid köp av 

resor och retailprodukter. Konsekvenserna blir självklart ett utbrett 

priskrig mellan retailföretagen och kanske skapas en mottrend som 

gör lokala alternativ alltmer uppskattade. Groupon.se är ett 

framgångsrikt exempel på en sådan affärsmodell där de erbjuder 

rabatterade gruppköp. (Cloudnine.se; trendwatching.com)   
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4.3.2.1 AFFÄRSMODELLENS KANALER  

Affärsmodellens kanaler uppfattas av uppsatsens expertgrupp starkt påverkas av dagens 

strukturförändringar; globaliseringen, teknologiutvecklingen, digitaliseringen och nätverkande. 

Teknologiutvecklingen, med tillhörande digitalisering, är en av de starkaste drivkrafterna som står för 

det totala förändringsmönstret inom retailbranschen. (Intervju Berg, 2011-03-13; Intervju Dyhlén, 

2011-04-27; Intervju Cheng, 2011-04-13; Nordfält, 2011-04-13) I detta avsnitt ämnar uppsatsen 

diskutera hur dessa fyra strukturförändringar bedöms påverka affärsmodellens kanaler i framtiden.  

4.3.2.1.1 MULTIKANALER UNDERLÄTTAR KÖPPROCESSEN OCH ADDERAR MERVÄRDE 

Även om digitaliseringen och Internet står för en stor strukturförändring i konsumenternas 

köpbeteende och köpprocess, är uppsatsens experter eniga om att den fysiska handelsplatsen, butiken, 

inte kommer att ersättas av den digitala transaktionen (Intervju Lennerhov, 2011-03-29; Agmén, 2011-

02-22; Nilsson, 2011-03-14; Nordkvist, 2011-03-30; Carlberg, 2011-03-09). Däremot tyder trenderna 

på att en alltmer integrerad affärsmodell som tillhandahåller flertalet kanaler där den digitala 

handelsplatsen i många fall utgör ett effektivt komplement (Intervju Larsson, 2011-03-14; Agmén 

2011-02-22). Uppsatsens expertgrupp är dock enig om att en transformering och vidare utveckling av 

handelsplatsen är på intåg (Intervju Berg, 2011-03-13; Cheng 2011-04-13; Adlén, 2011-04-12).  

Uppsatsens expertgrupp menar sedermera att multikanaler kommer att påverka köpprocessen till stor 

del i framtiden. Utmaningen för företagen inom retailbranschen kommer i stor utsträckning att handla 

om hur företag använder och integrerar de olika formaten och kanalerna för att underlätta 

köpprocessen, och på så sätt skapa en mervärdesprocess där det analoga och digitala integreras. 

Tidigare arbetade företag intensivt med envägskommunikation för att driva trafik till den fysiska 

platsen. Utmaningen idag ligger i att hitta ett nytt sätt att skapa lojalitet och mervärde med hjälp av  

digitaliseringen som tillsammans med den fysiska platsen skapar en cirkulär process av 

lojalitetsbyggande aktiviteter. (Intervju Nordkvist, 2011-03-30; Cheng, 2011-04-13) Idag visar 

konsumentanalyser på ett beteende som kräver bättre integration och användning av flera kanaler; där 

konsumenter i allt större utsträckning använder den fysiska butiken till att prova och känna produkter, 

för att sedan avsluta köpprocessen med att beställa från nätet (Intervju Dyhlén, 2011-04-27; Market.se 

2011-05-07).  

Digitaliseringen är en av de största krafterna som driver utvecklingen av multikanalerna. Uppsatsens 

expertgrupp pekar på nya krav på konformitet mellan det digitala alternativet och det analoga 

alternativet, där en integrerad marknadskommunikation kommer att få allt större betydelse. Kanalerna 

kompletterar, utan att konkurrera, och driver trafik åt varandra. (Intervju Adlén, 2011-04-12; Intervju 

Nordfält, 2011-04-13) Då de identifierade strukturförändringarna pekar åt multikanalerna ställs 

unisont högre krav på företagen att på ett effektivt sätt hantera dessa kanaler (Intervju Nordfält, 2011-

04-13) och skapa en affärsmodell som är anpassad efter de nya förutsättningarna (Intervju Adlén, 
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2011-04-12). Dyhlén menar att den analoga butiken genomgår en förändringsprocess där marknaden 

kan urskilja en konvergens mellan de olika sätten att möta kunden. Den analoga butiken och den 

digitala platsen flyter ihop vilket sedermera leder till stora utmaningar för företagen i syfte att skapa 

unisona uttryck mot kund. Det handlar inte längre om att se platsen som endast en distributionskanal 

utan en möjlighet till att skapa mervärde och påverka upplevelsen för konsumenten. (Intervju Dyhlén, 

2011-04-27) 

Exempel på där denna konformitet mellan multikanaler ger lönsamt utslag finns tendenser på i 

empirin. Larsson menar att de av IKEAs kunder som använder alla tre kanaler som tillhandahålls av 

företaget, hemsidan, katalogen samt varuhusen, också är de mest lönsamma. Han menar vidare att 

utmaningen ligger i att få kanalerna att närma sig varandra i syfte att komplettera varandra och addera 

mervärde till kunden. (Intervju Larsson, 2011-03-14) Nordfält pekar vidare på ett liknande mönster 

hos H&M; i de områden där H&M har flest fysiska butiker är även näthandeln som mest lönsam. 

Kanalerna kompletterar varandra och skapar en väl integrerad marknadskommunikation till kunden, 

vilket sedermera adderar mervärde till slutkonsumenten. (Intervju Nordfält, 2011-04-13)  

4.3.2.1.2 FÖRETAG TAR KONTROLL ÖVER VÄRDEKEDJAN  

En tydlig utveckling gentemot att egenägda varumärken kommer att öka i popularitet kan skönjas. 

Egenägda varumärken är inte bara en konkurrensfaktor i det faktum att det är en särskiljande 

parameter gentemot andra retailföretag, det är dessutom en styrka för dessa företag då de har stor makt 

gentemot producenterna då lojalitet till den fysiska butiken snabbt skapas. Det egenägda varumärket 

som säljs i företagets egna butiker alstrar en särskild typ av mervärdeleverans. Det är en tydlig trend 

gentemot att företag vill ta kontroll över hela värdekedjan där det banas väg av företag som Miele som 

plockade tillbaka alla sina återförsäljare, och Apple som till viss del gjorde samma sak med sina Apple 

Stores som skulle fungera som företagets exklusiva kanal. Allt fler företag vill äga kanalen till 

slutkunden. Detta skapar en kontroll över den egna servicen och kompetensen i slutledet, vilket i sig 

genererar konkurrensfördelar. Många företag gör detta också för mervärdesskapandet där det är av vikt 

att skapa en upplevelse för kunden och då kan butiken fungera som arena för upplevelsen. (Intervju 

Cheng, 2011-04-13) 
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4.3.2.1.3 VAD SÄGER ALLT DETTA? 

Den främsta förändringen i affärsmodellens kanaler kommer att ge utslag i konsumenternas 

köpprocess, vilket idag till viss del redan skett. AIDA-modellen visar köpprocessen ur en klassisk 

synvinkel och där påvisas tydliga drag mot att konsumenterna ofta gör de två första stegen i modellen 

själva. Köpprocessen omformas då konsumenten själv söker information och kunskap kring den 

efterfrågade produkten eller tjänsten och besitter idag större kompetens och kunskap än tidigare. Detta 

är något som i förlängningen kommer att påverka alla affärsmodeller inom retail eftersom det ställer 

andra krav på säljarna. (Intervju Adlén, 2011-04-12; Cheng, 2011-04-13) Vidare är de stora vinnarna i 

detta konsumenterna. Medan företag tvingas slåss för att skapa finansiell styrka nog att klara kampen 

om konsumenternas plånbok, kan konsumenterna nöjt luta sig tillbaka och njuta av de 

bekvämlighetsmervärden förändringarna medför. (Intervju Cheng, 2011-04-13) 

4.3.2.2 POLARISERINGEN PÅVERKAR VÄRDEERBJUDANDE OCH KOSTNADSSTRUKTUR 

Klassiskt sett inom retail har produkter varit det som definierat branschen. Cheng menar att vi nu kan 

se en förskjutning från den definitionen till att prata om erbjudande. Varor och tjänster sammanfogas 

och företag tillhandhåller idag istället ett värdeerbjudande som täcker kundens hela behov. De 

traditionella branschuppdelningarna som varit starkt produkt- och tjänste-orienterat kommer att bli 

mindre väldefinierade med starkare fokus på att leverera högt mervärde. Aktörer inom retailbranschen 

måste i framtiden tillhandahålla ett värdeerbjudande som är av hög dignitet för konsumenterna. 

(Intervju Cheng, 2011-04-13; Hansen, 2011-04-26)  

Polariseringen av aktörerna på marknaden är en utveckling som identifierats av uppsatsens 

expertgrupp. Strukturförändringarna pekar mot tydligare globala volymaktörer som konkurrerar med 

prisparametrar samtidigt som mindre mervärdesaktörer kommer att bli fler och viktigare. (Intervju 

Adlén 2011-04-12; Cheng, 2011-04-13) Enligt experterna kommer polariseringen bli betydande i 

värdeerbjudandet samt kostnadsstrukturen. Där kommer två ytterligheter att bli starka:  

1. företag med nischade värdeerbjudanden som satsar på att leverera mervärde genom 

upplevelser och full-service  

2. volymaktörer som konkurrerar med prisparametrar, enkelhet och fokus på självservice. 

Konsekvenserna av detta blir att marknaden kommer få se fler företag som specialiserar sig på 

nischade värdeerbjudanden i kontrast till de globala volymaktörerna. Om handeln i sig inte kan tillföra 

något mervärde kommer många konsumenter i framtiden att handla via Internet. Detta gör att aktörer 

som varken levererar hög kvalitet, hög kompetens eller lågt pris har tuffa tider framför sig. En kraftfull 

faktor som ligger bakom polariseringen är globaliseringen som medfört en större proportion av 

opersonlighet när konsumenterna har tillgång till allt, överallt. (Intervju Dyhlén, 2011-04-27; Adlén, 

2011-04-12; Cheng, 2011-04-13; Nordkvist, 2011-03-30) 
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Polariseringen ger påverkanssignaler på affärsmodellens värdeerbjudande, vilket i sin tur medför 

effekter på företagens kostnadsstruktur. Det spås i framtiden bli en tydligare skillnad mellan 

värdedriven och kostnadsdriven kostnadsstruktur och de företag som hamnar mitt i mellan ligger i 

riskzonen för att kvävas. Polariseringstrenden påverkar affärsmodellerna inom retail på så sätt att 

företagen tvingas välja sida; kostnadsdriven eller värdedriven, något som påpekats av uppsatsens 

expertgrupp.  

 

4.3.2.3 KUNDERNAS KRAV PÅVERKAR KUNDRELATIONER OCH KUNDSEGMENT 

De traditionella segmenteringsteorierna som baseras på att företag segmenterar marknaden efter ett 

antal kriterier som oftast är demografibaserade, tros minska i betydelse framöver. Generationerna bör 

inte utgöra den stora segmenteringsfaktorn utan köpbeteendet bör vara den faktor företag segmenterar 

utifrån. (Intervju Adlén, 2011-04-12) De demografiska förändringar som uppsatsen identifierat tyder 

på en åldrande befolkning och ett intåg av den yngre generationen, Generation Y. Vad implikationerna 

kan komma att bli för företagens affärsmodeller handlar om servicegraden, hur tillfredsställer 

Pop-up Retail  

Pop-up retail är en affärsmodell som vuxit sig allt starkare de senaste 

åren. Modellen går ut på att butiker lanseras under en kort tidsperiod, 

oftast omkring en månad, för att sedan försvinna; exklusivt, överraskande 

och tilltalande för alla transumers. Kort skulle det beskrivas som en 

roterande affärsmodell som både kan locka konsumenter till impulsköp 

men också användas för att testa befintliga eller nya koncept på nya 

platser. Affärsmodellen leker helt enkelt lite med 4P-modellen och roterar 

platsen, och eventuellt produkten, för att göra intrycket och påverkan mer 

spännande. Själva affärsmodellen sägs egentligen härstamma från 

teatervärlden, gallerier och Cirque du Soleil-stjärnor som använt 

modellen i flera år. Affärsmodellen erbjuder företagen möjlighet att leka 

med extremt begränsade segment och målgrupper vilket kan vara ett sätt 

att testa nya linjer och kollektioner som kanske aldrig annars hade kunnat 

kommersialiseras. En digital version av affärsmodellen är style.com som 

per veckobasis erbjuder roterande produkter från on-line butiker och 

originella designers. (trendwatching.com)  
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aktörerna den åldrande befolkningen som i större utsträckning efterfrågar en högre servicenivå och 

mer upplevelser? (TNS Retail Forward 2007)  

Transparensen som medföljer digitaliseringen gör att dagens konsumenter blir alltmer medvetna och 

kompetenta. Detta ställer i förlängningen högre krav på kompetensnivån hos personalen. Personalen 

inom retailbranschen har en högst betydande roll, men idag finns många företag som inte lever upp till 

detta krav och som inte ser individen i kollektivet. (Intervju Lennerhov, 2011-03-29) Genom 

rekommendationer till andra och nätverk som uppmuntrar engagemang finns kompetensen och 

kunskapen inom räckhåll, vilket medför en stor utmaning för företag inom retailbranschen där kraven 

på kompetensnivån hos personalen ökar (Intervju Larsson, 2011-03-14; Adlén, 2011-04-12). 

Informationsteknologin medför stora utmaningar för företagen inom retailbranschen idag, där 

transparensen genom digitaliseringen möjliggör ett informationsflöde utan dess like (Intervju Larsson, 

2011-03-14). Konsumenter använder sig idag av nätet för att söka information om produkter och 

tjänster vilket sedermera ställer högre krav på kompetensnivån hos företagen, där personalen blir en 

avgörande faktor (Intervju Adlén, 2011-04-12; Hansen, 2011-04-26).  

Digitaliseringen möjliggör högre grad av bekvämlighet i konsumenternas köpprocess och i många fall 

lägre pris då antalet mellanhänder och kanaler minskar (Intervju Cheng, 2011-04-13). För många 

företag medför denna strukturförändring att affärsmodellen måste matchas mot var kunden bedöms 

befinna sig. Kompetensen hos personalen, oavsett om det gäller i den fysiska butiken eller på den 

digitala plattformen, måste motsvara konsumentens förväntningar och arbeta för att skapa en trogen 

kundrelation. Konsumenterna ställer högre krav då de redan tidigt i köpprocessen själva gjort större 

delen av arbetet. (Intervju Adlén, 2011-04-12; Cheng, 2011-04-13; Hansen, 2011-04-26) Utmaningen 

blir att hitta kompetent personal till företagen. Den typen av frågor som konsumenter kommer med till 

en butik eller till en kundtjänst blir alltmer kvalificerade eftersom en stor del av informationen finns 

att tillgå digitalt. (Intervju Adlén, 2011-04-12; Cheng, 2011-04-13; Hansen, 2011-04-26; Lennerhov, 

2011-03-29)  

4.3.2.4 KASSAFLÖDE OCH PRIS FORTSATT VIKTIGA I FRAMTIDEN 

Retailbranschen har karaktäriserats av starkt prisfokus, vilket har förstärkts under de senaste åren 

genom intåget av lågpriskedjorna. Experterna är ense om att priset kommer att fortsätta vara en viktig 

faktor, konsumenter kommer alltid att vilja ha produkter till ett så lågt pris som möjligt. (Intervju 

Lennerhov, 2011-03-29; Nordkvist, 2011-03-30) Polariseringen av branschen spås av experterna 

medföra att marknaden delas upp i två skilda delar; en med värdedriven kostnadsstruktur och en med 

värdedriven kostnadsstruktur (Intervju Hansen, 2011-04-26; Adlén, 2011-04-12). De aktörer som 

kommer att få det tufft med de nya förutsättningarna på marknaden är de företag som varken kan 

erbjuda det lägsta priset eller något mervärde utöver sina konkurrenter (Intervju Adlén, 2011-04-12; 

Cheng, 2011-04-13). 
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Det finns även en annan innebörd av pris i detta; trendanalytiker pekar på att priset kommer få en ny 

innebörd i framtidens affärsmodeller, där konsumenten i allt större utsträckning efterfrågar mervärde i 

form av ”gratis” värde (Intervju Adlén, 2011-04-12; Intervju Nordkvist, 2011-03-30). Det behöver 

nödvändigtvis inte vara en fysisk produkt, utan kan vara mervärde i skepnad av tidsbesparing eller 

socialt sammanhang (Intervju Nordkvist, 2011-03-30). 

 

  

Dropbox 

Affärsmodeller som konkurrerar om pris inom retail kommer att bli 

en utmaning för företagen. När samtliga aktörer håller låga priser 

tvingas företagen tänka om. Det blir då intressant att tala om vilka 

affärsmodeller inom retail som kan uppstå med priset som 

konkurrensfaktor. Ett exempel på föregångare till detta är Dropbox. 

Dropbox är ett digitalt lagringsutrymme som kan delas mellan flera 

datorer genom uppkoppling till Internet. Där kan alltså flera personer 

spara filer i samma mapp. Dropbox tar betalt för lagringsutrymme 

överstigande ett visst antal gb och ger också bort lagringsutrymme 

genom rekommendationer. Då handlar det plötsligt om en ny valuta; 

lagringsutrymme. Detta är något som kan tänkas överföras till 

retailbranschen i framtiden. (Intervju Adlén, 2011-04-12)  
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4.4 SAMMANFATTNING AV EMPIRI OCH ANALYS 

Denna empiriska undersökning, med tillhörande analys, har kartlagt 20 svenska affärsmodeller inom 

retail och analyserat dessa med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk. Detta gav en bild av hur 

retailbranschen ser ut idag i en nulägesanalys där författarna kunde få en bild av vilka affärsmodeller 

som finns på marknaden idag. De tre affärsmodellerna som identifierades genom kartläggningen med 

tillhörande analys var; (1) Unbundling Business Model; infrastruktur (2) Unbundling Business Model; 

kundrelationer samt (3) Unbundling Business Model; produktinnovation. Dessa tre affärsmodeller 

beskrevs med utgångspunkt i uppsatsens analysverktyg samt visualiserades i BMG Canvas.   

Sedermera följde en presentation av dagens mest framstående strukturförändringar. 

Strukturförändringar är de stora, globala trenderna som kommer att påverka människors sätt att leva de 

kommande 10-15 åren. De strukturförändringar som identifierades som mest framstående, av 

författarna och uppsatsens expertgrupp, var globaliseringen, digitaliseringen, teknologiutvecklingen 

samt nätverkande. Sedermera diskuterades hur dessa krafter antas påverka de olika byggblocken i 

BMG Canvas.  

Med detta som utgångspunkt leds uppsatsen in på nya marker; en diskussion kring framtidens 

affärsmodeller. Med uppsatsens teoretiska ramverk och dess udd analysverktyget, samt tillsammans 

med uppsatsens empiriska bidrag och tillhörande analys, hoppas författarna kunna bidra med kunskap 

kring framtidens affärsmodeller inom retail. Eller förblir gåtan olöst? 
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KAPITEL 5 
DISKUSSION 

 

I detta kapitel ämnar författarna föra en diskussion kring resultaten från uppsatsens empiriska studie 

för att vidare kunna bidra med kunskap kring framtidens affärsmodeller inom retail. Som hjälp 

används uppsatsens analysverktyg. 

 

Resultaten från det empiriska materialet resulterade i de avhandlade strukturförändringarna, som 

sedermera påverkar olika delar av affärsmodellens byggblock. Vissa generella tendenser kan urskönjas 

ur resultaten, medan andra saker är svåra att generalisera. Uppsatsen syftar till att skapa kunskap kring 

de nya förutsättningarna inom retailbranschen och hur dessa eventuellt kan inverka på framtidens 

affärsmodeller. Författarna ämnar inte ge en entydig bild av hur framtiden kommer att se ut, detta vore 

en omöjlighet och skulle sakna både trovärdighet och validitet. Däremot vill författarna visa på 

tendenser och möjliga prognoser på hur dessa strukturförändringar står för nya förutsättningar för att 

bedriva affärer inom retail. Denna diskussion ämnar diskutera kring kartläggningen som gjordes i 

nulägesanalysen, samt dessutom hur affärsmodeller inom retail kan komma att påverkas av de 

förändringsmönster som uppsatsen funnit utmärkande och relevanta.  

5.1 RETAILBRANSCHEN KANSKE HAR SPARAT DET BÄSTA TILL SIST? 

I uppsatsens empiriska kartläggning av 20 affärsmodeller kunde endast tre av de sju 

standardaffärsmodellerna från BMG hittas. Det finns fortfarande fyra affärsmodeller som inte 

uppfattas speciellt utbredda på den svenska retailmarknaden, ännu. Det faktum att endast dessa tre 

affärsmodeller har hittats, uppfattar författarna som en tydlig indikation på att det fortfarande finns 

mycket att utveckla inom branschen. 

Endast de tre versionerna av Unbundling Business Model återfanns i empirin på den svenska 

retailmarknaden, begränsat till de affärsmodeller som ingick i uppsatsens kartläggning. Dock 

identifierades nya spännande affärsmodeller av uppsatsens expertgrupp, vissa av dem inte inkluderade 

i retail, men som ansågs vara föregångare till framtidens affärsmodeller inom retail. En av dessa var 

Dropbox som av Adlén ansåg vara något som skulle kunna utvecklas till en framtida affärsmodell 

inom retail. Dropbox tar ett tydligt intryck av Free Business Model, som är en av BMGs sju 

standardaffärsmodeller, vilket uppfattas som en intressant indikation på hur framtidens retail kan 

komma att se ut. Dropbox är visserligen grundat på ett gratis erbjudande som lever på 
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premiumbetalarna, något som i direkt mening är svårt att applicera på retailbranschen. Kanske kan 

ändå en variant av Free Business Model komma att utvecklas inom retail i framtiden.  

Anledningen till att endast tre av sju affärsmodeller återfanns i empirin är oklar. Ingen i uppsatsens 

expertgrupp berörde de andra fyra affärsmodellerna på ett djupare sätt, och ingen ämnade heller 

diskutera dem som framtida affärsmodeller inom retail. Ändå har samtliga sju affärsmodeller från 

BMG valts att inkluderas i uppsatsens teoretiska ramverk, då de sju affärsmodellerna utgjorde en 

möjlighet för författarna att göra en studie av framtiden. Utan samtliga sju affärsmodeller saknas 

möjligheten att genom branschöverskridande jämförelser analysera hur affärsmodeller inom retail kan 

komma att utvecklas. Övriga fyra affärsmodeller, som inte återfanns i den empiriska kartläggningen, 

kan vara en smak av framtidens affärsmodeller inom retail, eller så bör resultatet betraktas som en 

indikation på att det finns svårigheter i att applicera dessa på retail. Eller bör det betraktas som att det 

mesta ännu är ogjort? 

5.2 STRUKTURFÖRÄNDRINGARNAS PÅVERKAN PÅ AFFÄRSMODELLER 

Globaliseringen tillsammans med digitaliseringen möjliggör handel utan gränser, ett produkt- och 

serviceutbud utan dess like samt tillgänglighet till världens alla erbjudanden. När inte längre priset är 

den avgörande faktorn för köp är det mervärdena som styr. (Intervju Adlén, 2011- 04-12; Cheng, 

2011-04-13; Nordkvist, 2011-03-30; Nordström 2011-04-13) Digitaliseringstrenden ger omedelbar 

tillgång till utbud eller information om utbud vilket gör att gränser och avstånd mellan aktörer suddas 

ut (Intervju Berg, 2011-03-13). Detta spås påverka framförallt konsumenternas köpprocess i stor 

utsträckning, vilket i förlängningen påverkar framtidens affärsmodeller inom retail. Kanalerna 

kommer därigenom att få en annan betydelse när transparensen genom digitaliseringen skapat 

medvetna konsumenter. Multikanalerna som uppsatsens expertgrupp talat om kommer, och har redan 

till viss del, att få stor genomslagskraft oavsett vilken typ av affärsmodell företagen väljer att fokusera 

sina resurser på. När digitala lösningar möjliggör informationsåtkomst utan fysiska gränser samt 

mobila köpprocesser, är konsumenterna inte nöjda med en kanal för åtkomst. Detta kommer vidare 

tvinga företagen att fokusera på utveckling av affärsmodellens kanaler, något som inte alla idag finner 

självklart.  

Framtidens retail uppfattas i mångt och mycket handla om ”power to the people” och konsumentmakt 

(Intervju Dyhlén, 2011-04-27). Teknologin och digitaliseringen har gjort att transparensen ökat och 

idag finns inga hinder för konsumenter att samlas och skapa köpkraft tillsammans med andra 

konsumenter. Idag handlar de sociala nätverken till stor del om att konsumenter delar med sig av 

nyheter, ger omdömen och diskuterar produkter och varor med varandra. Trenden ökar stadigt och 

trendforskare ser tendenser till att denna interaktion inte bara kommer att involvera konsumenter utan 

även leverantörer och detaljhandlare. Processen kommer vidare att starta mekanismen kring 

gemensam produktutveckling mellan konsumenter och företag. Indikationer från konsumenter 



 
 

73 

kommer att ha större betydelse när företag börjar lyssna mer till deras behov och vad som diskuteras. 

(TNS Global 2008) Detta tyder på en utveckling mot att affärsmodellernas nyckelaktiviteter kommer 

blir allt viktigare för företagen att strategiskt planlägga och utarbeta. Nyckelaktiviteter som idag utgörs 

av enbart varumärkesuppbyggnad eller halvhjärtade försök till relationsbyggande, kommer snabbt att 

slås ut. Istället uppfattar författarna en tydlig tendens mot att företagen kommer tvingas att noga välja 

strategi, oavsett vilken typ av affärsmodell som ligger till grund för beslutet.  

Polariseringstrenden uppfattas i framtiden påverka både affärsmodellers värdeerbjudande och 

kostnadsstruktur. Ett värdeerbjudande som inte innefattar ett tydligt differentierat erbjudande, suddas 

ut genom polariseringen om inte det låga priset kan väga upp bristen. Detta medför att 

kostnadsstrukturerna påverkas då den värdedrivna strukturen och den kostnadsdrivna strukturen delar 

in branschen i två läger. Dock att inget av dem är sämre än det andra, det viktiga är att det är tydligt 

för konsumenterna vilken typ av värde som erbjuds.   

I nästa avsnitt presenteras den slutsats författarna funnit. En globaliserad värld med digitala 

hjälpmedel som främjar nätverkande för urbaniserade människor hjälper uppsatsen att se ett mönster. 

Framtiden är inte långt borta, den har bara inte riktigt hunnit anpassa sig till konsumenterna ännu.  	    
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KAPITEL 6 
SLUTSATS 

 

I detta avsnitt ämnar författarna svara på uppsatsens syfte och forskarfråga. En diskussion kring 

uppsatsens slutsatser följer tillsammans med den modell som författarna skapade för att beskriva hur 

retail kan komma att bedrivas i framtiden. 

 

Som diskuterat i denna uppsats är retail en bransch under utveckling. Mycket finns att lära i historien 

kring retail, men allt kan inte hittas i det som redan varit. Som de klassiska cykliska teorierna 

beskriver är mycket inom retail regelbundet återkommande i sin natur, precis som det mesta i vår 

värld. Men i framtiden kommer antagligen högre krav på retailföretagens affärsmodeller att ställas. 

Starka modeller kommer att blomstra och attrahera kunder världen över, medan de som är 

underutvecklade och bakåtstävande kommer att tappa i både storlek och lönsamhet när de blir 

överkörda av sina innovativa konkurrenter. Det är viktigt att ha i åtanke att retailbranschen har så 

många olika ansikten, att det är svårt att bestämma en framtid som skulle passa dem alla. Istället bör 

varje affärsmodell följa sitt hjärtas konsumenter, och inte stirra sig blind på hur alla andra gör. Den 

som bäst lyckas svärma sina kunder, den kommer att vinna.  

6.1 POLARISERINGEN SPLITTRAR UNBUNDLING BUSINESS MODELS 

De tre affärsmodeller som identifierades i uppsatsens empiriska analys uppfattas påverkas starkt av 

polariseringen, så pass starkt att de förväntas delas upp i sex affärsmodeller. Flertalet experter i 

uppsatsens expertgrupp pekar på polariseringstrenden som visar hur två ytterligheter kommer att 

framträda; den ena med värdedriven kostnadsstruktur och den andra med kostnadsdriven 

kostnadsstruktur. Affärsmodeller kommer att tvingas välja sida och antingen erbjuda sina kunder 

mervärde i högre utsträckning eller arbeta mot att sänka sina kostnader och därmed erbjuda marknaden 

lågt pris, detta för att inte hamna i den kvävande mittfåran. De affärsmodeller som väljer en 

värdedriven kostnadsstruktur kommer att tvingas arbeta med mervärdeskapande genomgående i 

organisationen, vilket karakteristiskt gör att affärsmodellen kommer att påverkas. I en värdedriven 

affärsmodell står genuina kundrelationer, varumärkesuppbyggnad och mervärdesskapande 

nyckelaktiviteter samt exklusiva kanaler i fokus. I en kostnadsdriven affärsmodell bedöms istället 

fokus hamna på att arbeta med nyckelaktiviteter för att sänka kostnaderna i alla led, kundrelationer blir 

automatiserade och standardiserade till förmån för lägre pris samtidigt som kundsegmenten smälter 

ihop för att istället uppfattas tilltala den stora massan. Slutsatsen av detta tyder på att de tre kategorier 

av affärsmodeller som uppsatsens kartläggning identifierat i framtiden istället kommer att utgöra sex 
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kategorier; varje kategori kommer ännu tydligare genom polariseringen att delas upp i två lag av 

affärsmodeller; ett värdedrivet och ett kostnadsdrivet. Polariseringen kommer med andra ord inte 

tillåta några mesar; antingen eller är vad som kommer att bygga framtidens affärsmodell inom retail.  

En slutsats uppfattas av författarna som reaktivt säker; samtliga företag inom retailbranschen kommer 

i framtiden tvingas vara kostnadssmarta för att klara tuffare tider, samt dessutom utveckla sin 

effektivitet därefter. Detta är ingenting förbehållet affärsmodeller som anammat den kostnadsdrivna 

strukturen, utan genomsyrar sättet att bedriva affärer på inom framtidens retail. Även om det är 

mervärde som står i fokus kommer mycket energi också behöva läggas på att skapa ett finansiellt 

starkt och lönsamt företag för att överleva konkurrensen på marknaden.   

6.2 HYBRIDRETAIL PÅVERKAR FRAMTIDENS AFFÄRSMODELL   

Uppsatsens trendframskrivning tillsammans med intervjuer med uppsatsens expertgrupp kom att 

resultera i ett antal strukturförändringar som presenterats i den empiriska analysen. Experternas 

utlåtanden kom att kompareras med resultaten från författarnas egen trendanalys för att säkerställa att 

de relevanta och betydande strukturförändringarna identifierats. Resultatet av detta kom att mynna ut i 

en modell som ämnar beskriva den hybridretail som är att betrakta som uppsatsens empiriska bidrag. 

Hybridretail är vad trendexperterna pekar på som till stor del kommer att förändra konsumenternas 

köpbeteende, något som i förlängningen kan komma att påverka framtidens affärsmodeller inom retail.  

Hybridmodellen beskriver fenomenet i ljuset av digitaliseringens genomslagskraft och de ändrade 

konsumtionsmönster som kommer öka den digitala handelns betydelse i framtiden. Globaliseringen 

med nästintill fri tillgång till produkter och tjänster världen över, möjliggör vidare enorm 

urvalstillgång av erbjudanden. Digitaliseringen driver på globaliseringen som möjliggör att 

konsumenter idag har tillgång till att handla vad de vill, vart som helst. Teknologiutvecklingen av 

multimediala verktyg som smarta mobiler med bredbandstillgång till Internet möjliggör helt nya 

premisser med stor outnyttjad potential. Dessa tre starka krafter och strukturförändringar står för nya 

förutsättningar och kan komma att ändra hur företag inom retailbranschen driver sina kanaler. 

Hybridmodellen beskriver detta fenomen; hur företag i framtiden kommer att skapa ett mellanting 

mellan fysisk butik och e-handel. Platsen och kanalerna kommer att grundas på teknologiska 

utvecklingar av programvaror liknande dagens Skype som möjliggör direkt kommunikation och 

personlig service genom Internet, samtidigt som teknikens utveckling också kommer att möjliggöra 

programutvecklingar som stödjer direkt överspänning av språk digitalt. Detta kommer tillsammans 

med globaliseringen att möjliggöra handel utan gränser; att tala med ett utländskt retailföretag när 

varken den fysiska distansen eller den språkliga begränsningen är ett hinder, öppnar för helt nya 

möjligheter.  
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FIGUR 11 HYBRIDMODELL 

Hybridmodellen tar fasta på strukturförändringarnas starka påverkan på affärsmodellens kanaler. 

Vidare beskriver hybridmodellen ett nytt fenomen där värdeerbjudande, nyckelaktiviteter, 

kundsegment och kundrelationer påverkas av globaliseringen, digitaliseringen och 

teknologiutvecklingen i så hög grad att dessa närmast smälter samman. Hybridretail möjliggör handel 

utan gränser där kundsegmenten är globala, helt utan fysiska gränser och endast köpprocessen är vad 

som skulle kunna avgränsa segmentet från att flyta ut över hela marknaden. Kundrelationer utvecklas 

på ett nytt sätt, och kompetens står högt i fokus när det globala kunnandet sätter standarden för 

relationen mellan företag och konsument. Uppkoppling dygnet runt med personlig service digitalt utan 

fysiska begränsningar, och kompetens inhyrd från vilket hörn som helst i världen – då är det dags att 

börja tala om kundrelationer på riktigt. Konkurrensen blir blodröd om inte företagen erbjuder det 

mervärde som efterfrågas av polariseringen, antingen genom värdedriven eller kostandsdriven 

struktur.    

Det är av vikt att poängtera att hybridmodellen inte är en ny affärsmodell inom retail, utan snarare 

beskriver modellen ett fenomen där konsumenternas köpprocess kommer att påverkas av trender 

såsom digitalisering och globalisering i så hög grad att ett nytt sätt att bedriva retail på kan komma att 

skapas. Hybridmodellen begränsas dock inte till det faktum att affärsmodeller inom retailbranschen i 

förlängningen kan påverkas av företeelsen.  

6.3 SISTA ORDET 

Framtidens affärsmodeller inom retail förblir en olöst gåta. Denna uppsats syftade till att generera 

kunskap kring framtidens affärsmodeller för sällanköpsvaror inom retail. Syftet uppfylldes genom att 

skapa ett teoretiskt verktyg, uppsatsens analysverktyg, som var tillräckligt starkt för att kunna beskriva 

affärsmodeller idag och imorgon. Vidare gjordes en empirisk kartläggning av svenska affärsmodeller 

inom retailbranschen där författarna kunde hitta tre av de sju affärsmodeller som det teoretiska 

ramverket innefattade. Avsaknaden av de resterande fyra affärsmodellerna ansåg författarna indikera 

på svårigheter att implementera dessa på retail, och dessutom en förhoppning om att mycket ännu är 

ogjort. Syftet uppfylldes vidare genom att, med hjälp av uppsatsens expertgrupp samt 

Analog	   Hybrid	   Digital	  
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trendframskrivning, identifiera de strukturförändringar som står bakom förändringar i branschen. En 

analys gjordes av det sammanställda materialet, och slutsatsen resulterade i att framtidens affärsmodell 

inom retail ej kunde konkretiseras, men författarna kunde se dels en ny köpprocess växa fram och 

dessutom en polarisering av värdeerbjudandet på marknaden.   

Författarna vill poängtera att de strukturförändringar som uppsatsen identifierat osvikligen tyder på att 

framtiden blir lite mer av samma. Detta torde inte vara orimligt eftersom framtiden ofta bara är en liten 

förändring av flera parametrar som tillsammans skapar en ny era på tidslinjen. Om det hade funnits 

strukturförändringar som ej synts idag, det vill säga i periferin, hade dessa påträffats av uppsatsens 

expertgrupp. Flera av de experter som ingår i expertgruppen har som yrke att trendspana och analysera 

omvärlden varför dessa personer hjälper författarna att skapa validitet i resonemanget att uppsatsen 

skannar periferin såväl som dagens synliga strukturförändringar.  

Vidare skulle författarna vilja säga att framtidens affärsmodell inte är långt borta. Förutsättningarna 

för att skapa nya affärsmodeller på retailmarknaden finns, men utmaningen ligger i att matcha 

konsumenternas beteende med företagens affärsmodeller. Idag finns en global marknad, tekniken är 

utvecklad för innovativa lösningar samt den digitala köpprocessen visar tydliga tendenser på att växa 

sig ännu starkare. Den sista pusselbiten som saknas är en korrelation mellan utvecklingen av 

strukturförändringar, företag och konsumenter. Utan detta skapas inte framtidens affärsmodell inom 

retail.   

6.4 BIDRAG 

Det teoretiska bidrag som uppsatsen främst ämnat generera är ett nytt tankesätt gällande 

affärsmodeller inom retail. Uppsatsen använde BMG Canvas nio byggblock integrerat tillsammans 

med Blue Ocean Strategy och den traditionella marknadsmixen för att skapa en ny bild av vad det är 

som bygger en affärsmodell inom retail. Den tidigare forskning kring detta som författarna funnit 

handlar till stor del om affärsmodellen som fenomen. Denna uppsats bidrar med ett mer konkret 

synsätt på företags affärsmodeller för att skapa en djupare förståelse för den teoretiska företeelsen. 

Det empiriska bidrag som följer av denna uppsats är den hybridmodell som skapats som ämnar 

beskriva en förändrad köpprocess inom retail. Hybridmodellen inte är en ny affärsmodell inom retail, 

utan snarare beskriver modellen hur konsumenternas köpprocess kan komma att förändras innefattat 

strukturförändringar som globaliseringen, digitaliseringen samt teknologiutvecklingen. 

Hybridmodellen begränsas dock inte till det faktum att affärsmodeller inom retailbranschen i 

förlängningen kan påverkas av företeelsen.  
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APPENDIX I 

KARTLÄGGNING AV AFFÄRSMODELLER  

Dessa affärsmodeller är de som uppsatsen studerat vid kartläggningen. Beskrivning av samtliga 

modeller, indelat efter huvudkategori, i termer av BMG Canvas nio byggblock återfinns i detta 

appendix.   

AFFÄRSMODELL I: CENTRERAD KRING INFRASTRUKTUR 

IKEA 

IKEA erbjuder en bättre vardag för de många människorna. Deras affärsidé går ut på att erbjuda ett 

brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som 

möjligt ska ha råd att köpa dem (IKEA officiell hemsida 2011). Deras värdeerbjudande utgörs av 

produkter för livet hemma till ett lågt pris, vilket kräver en enorm fokus på kostnadsstrukturen i 

företaget. Kostnadsstrukturen är renodlat kostnadsdriven och IKEA arbetar varje dag med att 

minimera kostnader i företaget för att kunna erbjuda lägst pris på de varor som kunden erbjuds. 

Kanalerna för att kunna leverera erbjudandet till marknaden utgörs främst av IKEA-varuhusen, vilka 

ska fungera som en del i företags varumärkesbyggande. Kompletterande kanal utgörs av hemsidan 

som tillhandahåller en begränsad del av sortimentet för försäljning, men fungerar i övrigt främst som 

en kommunikationskanal. (Intervju Agmén, 2011-02-22; Intervju Larsson 2011-03-14)   

Företagets främsta nyckelresurser bedöms utgöras av den kunskap kring logistik som företaget 

besitter. Detta förstärks också av att nyckelaktiviteterna centrerad kring företagets logistik då detta är 

den mest centrala delen för att kunna erbjuda marknaden det låga priset som utlovas. Nyckelpartners 

blir i företaget då de tillverkare som företaget knutit an till, eller hyr utrymme av, vilket också beror av 

logistik för att minska kostnaderna.  

IKEA vänder sig till de många människorna, och definierar därmed sitt kundsegment som den stora 

massan. Dock har de skapat olika linjer i sitt sortiment för att möjliggöra att tilltala de många 

människorna, då olika individers smak ska kunna finnas i olika prisnivåer och olika stilar i IKEAs 

sortiment. IKEAs segmentering stämmer väl överens med vad Osterwalder och Pigneurs (2010) 

resonemang kring segmentering då författarna anser att segmentering är försvarbart och fördelaktigt 

om grupper av kunder kräver separata erbjudanden till följd av olika behov. IKEAs sätt att segmentera 

stämmer vidare väl överens med Kim och Mauborgne (2005) som menar att av-segmentering är mer 

försvarbart än segmentering, och att företagen bör fokusera på att hitta genesamma behov snarare än 

att skilja mellan grupper av segment. IKEAs erbjudande om kvalitet till lågt pris uppfattas av 

författarna också locka den stora massan köpare, så som företaget önskar. Kundrelationerna inom 
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IKEA uppfattas till hög grad fullt autonoma då företaget inte arbetar med personliga relationer, och 

har en relativt standardutformad kundklubb.  

H&M 

H&M säljer kläder och kosmetik till lågt pris runt om i världen. Företagets främsta försäljningskanal 

är de 2200 butiker som etablerats runtom i världen, men kompletterande kanaler i form av e-shop och 

katalog tillhandahålls i utvalda länder. Få mellanhänder karakteriserar affärsmodellen vilket är av vikt 

för att kunna hålla nere kostnaderna och möjliggöra lägsta pris på mode och kvalitet. Vidare designar 

och tillverkar H&M sina egna kläder med hjälp av nyckelpartners, men inom kosmetik tillhandahåller 

även företaget andra varumärken välkända på kosmetikmarknaden. H&M äger inte sina 

tillverkningsfabriker, utan använder sig av fristående nyckelpartners främst i Asien och Europa. 

(H&M officiell hemsida 2011) Företaget använder sig av en tydligt kostnadsdriven affärsmodell där 

volymförsäljning står i fokus. De kläder som tillverkas för H&M säljs endast i företagets egna butiker. 

MIO 

Mio tillhandahåller möbler och heminrednings till den svenska marknaden. Kanalerna utgörs av de 60 

butiker runtom i landet, utan kompletterande försäljningskanaler. Etableringsstrategin bygger på 

franchise, men ett fåtal butiker ägs av Mio AB. (Mio officiell hemsida 2011) Affärsmodellen är tydligt 

värdedriven då service och kvalitet står i fokus.  

BILTEMA  

Biltema arbetar utan mellanled för att hålla kostnaderna låga och på sås sätt arbetar de efter en 

kostnadsdriven affärsmodell. De satsar också mindre på att bygga upp sitt eget varumärke för att 

kunna hålla nere kostnaderna. Stort fokus ligger på att etablera goda kontakter med inköpare och 

fabriker vilken på sikt även det gynnar kostnadsstrukturen. Genom låga priser försöker Biltema sälja 

på kvantitet, och då med lägre marginaler. Biltema har ingen e-shop med utkommer med en katalog. 

Deras främsta försäljningskanal är deras butiker. (Biltema officiell hemsida 2011) 

SVENSKT TENN 

Svenskt Tenn producerar och säljer i huvudsak sina egna produkter. Nästan alla deras produkter 

produceras i Sverige och mycket av företagets fokus ligger på tradition och exklusivitet. Vad som är 

lite speciellt med Svenskt Tenn är att det ägs av en stiftelse vars enda mål är att företaget ska leva för 

evigt. Företaget har en tydligt värdedriven affärsmodell där mervärde står i fokus. Stort fokus ligger på 

butiken, men för de som inte har möjlighet att besöka Svenskt Tenn på Strandvägen i Stockholm finns 

också en e-handel. (Svenskt Tenn officiell hemsida 2011) 
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ORIFLAME 

Oriflame blir ett undantag av dessa eftersom de har oberoende konsulter och alltså inte själva har 

kontroll över det sista steget i köpprocessen. Dock tar Oriflame ändå intryck av denna dimension och 

har därför placerats i kategorin som ett undantag. Oriflame är ett internationellt, direktsäljande 

kosmetikföretag som endast säljer produkter med inspiration från naturen. Det unika i företaget är 

deras sätt att nå kunden; genom direktförsäljning. (Oriflame officiell hemsida 2011) Ändå 

kategoriseras Oriflame som ett av dessa företag då säljkanalerna fortfarande är nära sammankopplade 

med företaget och inte utom kontroll. Kort skulle det kunna sägas att Oriflame bygger sin affärsmodell 

på två plattformar; den ena där konsulterna vill tjäna pengar och på den andra står företaget själv för 

marknadsföringen mot slutkonsument.  

GINA TRICOT 

Gina Tricot har tagit affärsmodellen till en ny nivå genom att ta bort säsonger, och istället levererar de 

”nyheter varje vecka”. Produkterna kommer då direkt från fabrik och genom att slopa mellanhänder 

kan företaget hålla priserna ännu lägre. Produktionen sker i samarbete med fristående leverantörer och 

fabriker i Asien och Europa och företaget är noga med att hålla god kontakt med samtliga leverantörer. 

Framgången för företaget har alltså möjliggjorts genom egen design och korta ledtider samt, kanske 

viktigast av allt, snabb produktomsättningshastighet. Plaggen med hög modegrad ska finnas på 

butikshyllan två veckor efter det att designerna skapat dem. (Gina Tricot officiell hemsida 2011) 

ORDNING&REDA 

Ordning & Reda designar, producerar och säljer högkvalitativa produkter inom papper, förvaring och 

accessoarer. Produkterna designas exklusivt för Ordning och Reda. Deras etableringsstrategi bygger 

på franchise. (Ordning&Reda officiell hemsida 2011) 

INDISKA 

Indiska designar och producerar alla sina produkter själva. De har starkt fokus på relationer med 

producenter eftersom mycket av deras produktion sker i tredje världen där de anser att de har ett 

ansvar att ta. Indiska vänder sig till ett nischat segment med sitt värdeerbjudande som även det är av 

nischad karaktär. De erbjuder mervärde genom att vara unika på marknaden med sin design.  Deras 

nyckelresurser består främst av humana resurser då design är ett av deras främsta mervärde inkluderat 

i värdeerbjudandet. Deras främsta nyckelaktivitet är produktionsaktiviteterna samt deras unika 

väletablerade kontakt ed sina producenter i tredje världen. (Indiska officiella hemsida 2011) 
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AFFÄRSMODELL II: CENTRERAD KRING KUNDRELATIONER  

CERVERA 

Cervera säljer saker, inredning och praktiska föremål för kök och matplats. De säljer andra företags 

produkter och fokuserar på försäljning genom exponering i butik. De antar positionen ett premium-

företag med positioneringen värdedriven kostnadsstruktur. Starkt fokus på service och kunskap 

erbjuder kunden mervärde. Cervera har både franchise-butiker och egenägda butiker. Driver 

näthandel. (Cervera officiell hemsida 2011) 

CLAES OLSSON 

Claes Olsson äger och driver alla butiker själva, allt utifrån centrala butikslägen. De lagrar och 

distribuerar alla varor via deras central i dalarna. 98 % av försäljningen sker idag i deras butiker med 

ett stort fokus på självbetjäning. Företaget tillämpar även andra kanaler såsom postorder och internet 

för att sälja sina produkter. (Claes Olsson officiell hemsida 2011) 

BELLME.SE  

Under de senaste åren har en ny sorts affärsmodell haft stor genomslagskraft på andra sidan atlanten. 

En affärsmodell som bygger på en internetbaserad webbutik som säljer en vara om dygnet, ett 

tidsbegränsat erbjudande som endast är tillgängligt under 24 timmar. Genomslagskraften i en sådant 

affärsmodell ligger dels i nyhetsvärdet av dagens fynd och dels i det lägre priset som kan erbjudas till 

följd av de låga kostnaderna det medför att köpa restlager från industrin. Den svenska motsvarigheten 

till de amerikanska affärsmodellerna är bellme.se, som startades upp under våren 2008 av Isabella 

Löwengrip och Kreativa Butiker AB. Bellme.se tillhandahåller ett tidsbegränsat värdeerbjudande, där 

en vara per dygn säljs till lägsta möjliga pris. Produktsortimentet begränsas till mode och kosmetika, 

där varorna som erbjuds alltid skall hålla lägsta pris vid jämförelse med andra försäljningskanaler. 

Genom att köpa restlager från leverantörer kan Bellme.se erbjuda produkter till lägre priser utan att 

konkurrera med andra kanaler. (Bellme.se officiell hemsida 2011) 

NETONNET 

NetOnNets affärsidé är att sälja hemelektronik från både egna och välkända varumärken till lägre 

priser än i vanliga butiker. Deras kanaler baseras på e-handel och lagershopar för att minimera antalet 

mellanhänder. För att detta ska vara möjligt måste företaget ständigt se över inte bara vad de säljer 

utan också hur de säljer. Stort fokus ligger på effektiva logistiklösningar och goda relationer med 

samtliga av företagets intressenter. Grunden för företagets affärsmodell möjliggörs genom Internet, 

oavsett om det handlar om e-shopen eller lagershoparna eftersom kunden förväntas göra mycket av 

köpprocessen själv, inklusive att leta information om produkterna. All distribution sker från 

centrallagret i Borås och levereras direkt hem till kunden genom Postens utlämningsställen. NetOnNet 
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kan hålla nere sina kostnader genom att kunderna genomför hela köpprocessen på nätet och sedan får 

varan hemlevererad. Inte heller lagershopana har några säljare eller dyra lokaler utan ska motsvara just 

ett lager där kunden själv hämtar varan och tar den till kassan. Detta gör att de kan hålla nere 

kostnaderna för försäljning och distribution. NetOnNet tillhandahåller även tilläggsprodukter i form av 

försäkringar och finansieringslösningar från deras egen avdelning Financial Services. (NetOnNet 

officiell hemsida 2011) 

NetOnNet har en affärsmodell som möjliggör segmentering genom köpbeteende, något som spås bli 

stort i framtiden (Intervju Adlén 2011-04-12; Intervju Nordfält, 2011-04-13). Detta eftersom 

marknaden för hemelektronik via e-handel är ett segment i sig blir segmenteringen automatisk då 

dessa människor tenderar att ha likartade behov och värderingar. Som Osterwalder och Pigneur (2010) 

skriver är segmentering försvarbart och fördelaktigt om gruppen av kunder kräver separata 

erbjudanden till följd av olika behov, nås genom olika distributionskanaler eller kräver särskilda 

relationer. Detta är inte fallet hos NetOnNet. De har endast två distributionskanaler som i stort sett 

lockar likande segment för grunden i affärsmodellen är att kunden står för hela köpprocessen själv. 

Denna avsaknad av segmentering stödjs av BOS som menar att företag måste våga trots strävan att 

tillgodose varje kunds behov genom finfördelad segmentering (Kim & Mauborgne 2005).  

NetOnNets värdeerbjudande kännetecknas av låga priser och bekvämlighet. Pris och plats är 

särskiljande för företaget eftersom priserna kan hållas låga genom unika logistiklösningar och 

distributionskanaler, och kanalerna som möjliggör detta är den digitala vägen eller lagershopar. 

Kanalerna är på så sätt en av de viktigaste byggstenarna i NetOnNets affärsmodell, frånsett 

värdeerbjudandet som alltid måste tilltala segmentet. Kanalerna möjliggörs också genom etablerandet 

av goda relationer med företagets leverantörer, något som är utmärkande för den här typen av 

affärsmodell (Osterwalder & Pigneur 2010). 

NetOnNets affärsmodell baseras vidare på en kostnadsdriven kostnadsstruktur (NetOnNet officiell 

hemsida 2011) som innebär att företaget fokuserar på att minska kostnaderna genom automatisering 

och lågpriserbjudande. Detta är tydligt i fallet NetOnNet eftersom de till stor del har effektiviserat 

logistiklösningarna, minskat på personal i lagershoparna och låter då till stor del kunden sköta 

köpprocessen själv.  

GEKÅS ULLARED	  

Företaget Gekås Ullared är ett företag utan dess motsvarighet, ett företag med omåttliga 

försäljningsframgångar och en omsättning på hela 3,8 miljarder kronor under år 2010. Gekås Ullared 

är ett varuhuskomplex som är lokaliserat i byn Ullared i Falkenberg och lockar varje år över fyra 

miljoner besökare. Gekås arbetar efter att tillhandahålla ett brett sortiment av vardagsvaror till 

hemmet, till ett så lågt pris som möjligt. Företaget arbetar efter vad de själv definierar det som; ”det 
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fyndsmarta prissegmentet”, det vill säga erbjudandet skall vara enligt det allra lägsta priset. 

Affärsmodellen baseras på stora volymer och låga marginaler på produkterna. (Gekås Ullared officiell 

hemsida 2011) Enligt Boris Lennerhov, VD för Gekås, arbetar företaget idag med att flytta 

varumärkespositionen från att endast vara ett lågprisvaruhus till att tillhandahålla en totalupplevelse 

och en attraktiv destination. Affärsmodellen grundar sig på att tillhandahålla ett brett produktsortiment 

med det bästa priset till rätt kvalitet. Ur marknadsmixen är priset Gekås främsta fokus, 

värdeerbjudandet skall vara till lägsta pris för att en genomsnittskund skall åka och besöka butiken. 

Samtidigt hävdar Lennerhov att erbjudandet inte kan tillhandahållas till vilket pris som helst, 

kvaliteten och produktsortimentet måste överensstämma med det relativa priset för att skapa ett 

unisont värde för kunden. Lågpriskoncept kommer enligt Lennerhov att fortsätta öka framöver, 

begränsningen i inkomst kommer alltid att finnas där hos människor vilket gör att priser fortsatt 

kommer att vara en viktig variabel. (Intervju Lennerhov, 2011-03-29) 

UR & PENN 

Ur & Penn tillhandahåller ett brett och attraktivt sortiment av modeaccessoarer med ett fokus på 

klockor. Värdeerbjudandet levereras till ett bra pris, i attraktiva affärslägen samt med ett fokus på att 

alltid leverera den bästa servicen. Företaget äger inga egna varumärken utan säljer däremot andra 

välkända märken i sina butiker runt om i Sverige. (Ur och Penn officiell hemsida 2011) 

AFFÄRSMODELL III: CENTRERAD KRING PRODUKTINNOVATION  

CHEAP MONDAY 

Cheap Monday säljer kläder till lågt pris som distribueras via utvalda butiker i Sverige och utomlands. 

Cheap Monday har kollektioner för både män och kvinnor och har tre in-season drops per säsong, det 

vill säga fyra stora kollektioner per år och tolv mindre. Cheap Monday har en flaggskeppsbutik i 

Köpenhamn där de endast säljer sina egna kläder, vilken passar in under den första kategorin av 

affärsmodeller. (Cheap Monday officiell hemsida 2011) Företagets främsta nyckelaktivitet är 

produktionsaktiviteten och deras främsta nyckelpartner är inköpare samt producenter. 

Värdeerbjudandet definieras som kläder med hög modegrad till lågt pris, vilket gör att detta företag 

skiljer sig med det låga priset från de andra inom samma kategori som undersökts.  

FILIPPA K 

Filippa K tillverkar sina egna kläder och säljer dem huvudsakligen i andra butiker. Detta gör 

produktionsaktiviteterna till företagets främsta nyckelaktiviteter och nyckelpartners utgörs av 

kontakten mellan leverantör, inköpare samt producent. Filippa K säljs hos 750 utvalda återförsäljare 

och företaget har även 40 flaggskeppsbutiker som går in under den första kategorin av affärsmodeller. 

Dessa flaggskeppsbutiker har bortsetts från i analysen eftersom företaget huvudsakligen säljer sina 

produkter i andra butiker.  Filippa K bygger sin kostnadsstruktur utefter en värdevärdedriven 
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affärsmodell där företaget arbetar för att deras värdeerbjudande ska uppfattas skapa mervärde och 

därigenom skapa efterfrågan hos slutkonsument. Kundrelationerna utgörs inte av relationen mellan 

Filippa K och slutkonsument (med undantag för flaggskeppsbutikerna), utan företagets egentligen 

kunder är de företag som sedan säljer Filippa Ks produkter till slutkonsument. Trots detta lägger 

företaget stor vikt i att kommunicera sitt värdeerbjudande till slutkonsument för att på så sätt skapa en 

efterfrågan hos slutkonsument och på så sätt också en efterfrågan hos kunden (återförsäljaren). 

(Filippa K officiell hemsida 2011) 

RÖRSTRAND 

Rörstrands affärsmodell bygger på tre försäljningskanaler; andra butiker som säljer deras produkter, 

fabriksförsäljning samt B2B försäljning.  Med andra ord kan konsumenter tillgå Rörstrands produkter 

både som första och andrahandssortering, på centrala lägen och på outlet-lägen utanför storstäder samt 

dessutom (för företagskunder) köpa Rörstrands produkter till företaget för julklappsgåvor, sales 

promotion etc. (Rörstrand officiell hemsida 2011) Rörstrands främsta nyckelaktivitet är 

produktionsaktiviteter som bygger på lång tradition. Deras produkter skapar mervärde genom tidlös 

design och mervärdet ligger i det klassiska varumärket Rörstrand, vilket ger dem en starkt värdedriven 

affärsmodell. Nyckelpartners i affärsmodellen utgörs av nära kontakter mellan inköpare, leverantör 

samt producent. Kundrelationerna är inte direkt kopplade mellan Rörstrand och kund, utan går också 

genom mellanledet via butiken, outlet eller B2B avdelningen. Trots detta lägger Rörstrand stor vikt 

vid att bygga ett mervärdeskapande värdeerbjudande för att skapa efterfrågan på marknaden.  

DAGMAR	  

Dagmar designar och tillverkar trendiga klädesplagg av hög kvalitet, där kollektionerna förenar 

glamour, skrädderi och de finaste materialen. Företaget använder sig av inte av egna butiker som 

kanaler för att nå slutkonsumenten utan säljer till andra klädesbutiker. (Dagmar officiell hemsida 

2011) 

FJÄLLRÄVEN 

Fjällräven tillhandahåller produkter som gör det lättare för människor att njuta av naturen. Det främsta 

värdeerbjudande utgörs av kvalitativa produkter för friluftsliv som ska väcka frilufts-intresse hos 

köparna. (Fjällräven officiell hemsida 2011) Värdeerbjudandet upplevs tilltala köparna både 

funktionellt genom funktionen i produkterna, men även emotionellt genom att skapa ett intresse för 

naturen.   
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APPENDIX II  

INTERVJUGUIDE  

I. Kommer förutsättningarna för affärsmodeller inom retail ändras i framtiden? (Med framtiden 

ämnar uppsatsen tidsaspekten 5-10 år) Diskussion kring de potentiella nya förutsättningarna 

 

II. Vilka trender och sedermera strukturförändringar finns det i omvärldens som påverkar dessa 

nya förutsättningar? 

 

III. Hur kommer köpprocessen att ändras till följd av strukturförändringar och trender?  

 

IV. Vilka trender är utmärkande i stort inom retailbranschen och hur kommer dessa trender att 

påverka sättet att bedriva affärer för retailföretag? 

 

V. Om vi utgår från den traditionella Marknadsmixen (4P) – vilket P är dominerande idag och 

hur kommer detta att te sig i framtiden?! 

 

VI. Vad tror du blir retailföretagens största utmaning i framtiden vad gäller att driva affärer? 

 

VII. Hur tror du framtidens affärsmodell inom retailbranschen kommer att se ut? 

 

VIII. Finns det vidare några föregångare (affärsmodeller) som visar tydliga tendenser till detta idag?  

 

  



APPENDIX III 

2 MARKET - TISDAG 24 MAJ  
 

HYBRIDRETAIL SKAPAR 

MORGONDAGENS AFFÄRSMODELL 

Framtidens affärsmodell inom retail-

branschen har varit en svår nöt att knäcka. 

Kanske har lösningen hittats. 

Retailbranschen står under utveckling och 

ett intresse från företagens sida vad gäller 

att driva fram branschöverskridande 

innovationer. I framtiden kommer höga 

krav på retailföretagens affärsmodeller att 

ställas. Starka affärsmodeller kommer att 

blomstra och attrahera kunder världen 

över, medan de som är underutvecklade och 

bakåtstävande kommer att tappa i både 

storlek och lönsamhet när de blir överkörda 

av sina innovativa konkurrenter. Men vem 

lyckas då vinna? Den som bäst lyckas 

svärma sina kunder, den kommer att vinna. 

Studien som gjordes vid Lunds universitet 

syftade till att bidra med kunskap kring 

framtidens affärsmodeller inom retail. 

Undersökningen tog sin utgångspunkt i en 

framtidsstudie inom retail för att skapa 

kunskap om vilka krafter som bedöms driva 

branschen framåt. Genom en empirisk 

kartläggning av svenska affärsmodeller inom 

retailbranschen ämnade studien att genomföra 

en nulägesanalys. Vidare genomfördes en 

trendframskrivning, med hjälp av en 

expertgrupp, för att identifiera de 

strukturförändringar som står bakom för-

ändringar i branschen. Slutsatsen kom att visa 

på ny köpprocess som växer fram och 

dessutom en polarisering av värdeerbjudandet 

på marknaden.  

POLARISERINGEN SKAPAR NYA UTMANINGAR 

Expertgruppen pekar på polariseringstrenden 

som visar hur två ytterligheter kommer att 

framträda; den ena med värdedriven 

kostnadsstruktur och den andra med 

kostnadsdriven kostnadsstruktur. 

Affärsmodeller kommer att tvingas välja sida 

och antingen erbjuda sina kunder mervärde i 

högre utsträckning eller arbeta mot att sänka 

sina kostnader och därmed erbjuda marknaden 

lågt pris, detta för att inte hamna i den 

kvävande mittfåran. De affärsmodeller som 

väljer en värdedriven kostnadsstruktur kommer 

att tvingas arbeta med mervärdeskapande 

genomgående i organisationen, vilket 

karakteristiskt gör att affärsmodellen kommer 

att påverkas. I en värdedriven affärsmodell står 

genuina kundrelationer, varumärkes-

uppbyggnad och mervärdesskapande 

nyckelaktiviteter samt exklusiva kanaler i 

fokus. I en kostnadsdriven affärsmodell 

bedöms istället fokus hamna på att arbeta med 

nyckelaktiviteter för att sänka kostnaderna i 

alla led, kundrelationer blir automatiserade och 

standardiserade till förmån för lägre pris 

samtidigt som kundsegmenten smälter ihop för 

att istället uppfattas tilltala den stora massan. 

Polariseringen kommer med andra ord inte 

tillåta några mesar; antingen eller är vad som 

kommer att bygga framtidens affärsmodell 

inom retail.  
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En slutsats uppfattas som säker; samtliga 

företag inom retailbranschen kommer i 

framtiden tvingas vara kostnadssmarta för att 

klara tuffare tider, samt dessutom utveckla sin 

effektivitet därefter. Detta är ingenting 

förbehållet affärsmodeller som anammat den 

kostnadsdrivna strukturen, utan genomsyrar 

sättet att bedriva affärer på inom framtidens 

retail. Även om det är mervärde som står i 

fokus kommer mycket energi också behöva 

läggas på att skapa ett finansiellt starkt och 

lönsamt företag för att överleva konkurrensen 

på marknaden.   

HYBRIDRETAIL PÅVERKAR 

FRAMTIDENS AFFÄRSMODELL   

Resultatet av studien kom att mynna ut i en 

modell som ämnar beskriva hybridretail. 

Hybridretail är vad trendexperterna pekar på 

som till stor del kommer att förändra 

konsumenternas köpbeteende, något som i 

förlängningen kan komma att påverka 

framtidens affärsmodeller inom retail. 

Hybridmodellen beskriver fenomenet i ljuset 

av digitaliseringens genomslagskraft och de 

ändrade konsumtionsmönster som kommer öka 

den digitala handelns betydelse i framtiden. 

Globaliseringen med nästintill fri tillgång till 

produkter och tjänster världen över, möjliggör 

vidare enorm urvalstillgång av erbjudanden. 

Digitaliseringen driver på globaliseringen som 

möjliggör att konsumenter idag har tillgång till 

att handla vad de vill, vart som helst.  

Teknologiutvecklingen av multimediala 

verktyg som smarta mobiler med 

bredbandstillgång till Internet möjliggör helt 

nya premisser med stor outnyttjad potential. 

Dessa tre starka krafter och struktur-

förändringar står för nya förutsättningar och 

kan komma att ändra hur företag inom 

detaljhandeln driver sina kanaler. 

Hybridmodellen beskriver detta fenomen; hur 

företag i framtiden kommer att skapa ett 

mellanting mellan fysisk butik och e-handel. 

Platsen och kanalerna kommer att grundas på 

teknologiska utvecklingar av programvaror 

liknande dagens Skype som möjliggör direkt 

kommunikation och personlig service genom 

Internet, samtidigt som teknikens utveckling 

också kommer att möjliggöra 

programutvecklingar som stödjer direkt 

överspänning av språk digitalt. Detta kommer 

tillsammans med globaliseringen att 

möjliggöra handel utan gränser; att tala med ett 

utländskt retailföretag när varken den fysiska 

distansen eller den språkliga begränsningen är 

ett hinder öppnar för helt nya möjligheter.  

 

VAD INNEBÄR DETTA? 

För företagen inom retailbranschen innebär 

detta en revolution för utvecklingen av den 

digitala köpprocessen. Företagen kommer i 

framtiden att kunna svärma sina kunder med 

genuina kundrelationer samtidigt som 

kostnadsstrukturerna kan reduceras genom 

digitala kanaler. Det är viktigt att ha i åtanke 

att retailbranschen har så många olika ansikten, 

att det är svårt att bestämma en framtid som 

Analog	   Hybrid	   Digital	  
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skulle passa dem alla. Istället bör varje 

affärsmodell följa sitt hjärtas konsumenter, och 

inte stirra sig blind på hur alla andra gör.  

Sarah Lindau & Therese Karlsson 

Ekonomihögskolan, Lunds Universitet  

  

 

 


