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Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel: Konkurrensstrategier under hård konkurrens. Fallstudie på den svenska 
hemelektronikmarknaden. 
 
Seminariedatum: 31 maj 2012 
 
Kurs: FEKN90 Magisteruppsats i Business Strategy, Företagsekonomi, 30 högskolepoäng (30 ECTS) 
 
Författare: Henrik Björkqvist och Connie Jakobsson 
 
Handledare: Tomas Hellström 
 
Nyckelord: Branschdynamik, hemelektronikmarknad, konkurrenssituation, konkurrensstrategi, 
kundlojalitet  
 
Syfte: Undersöka hur återförsäljarna på den svenska hemelektronikmarknaden, Media Markt, Siba, 
Dustin Home och Audio Video, uppfattar den rådande konkurrenssituationen och hur de strategiskt 
arbetar för att hantera konkurrensen samt skapar kundlojalitet. 
 
Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ, beskrivande fallstudie med en abduktiv ansats där vi har 
genomfört semistrukturerade intervjuer med olika ansvarschefer på fallföretagen Media Markt, Siba, 
Dustin Home och Audio Video. Vidare har vi intervjuat en branschanalytiker på Handelns 
Utredningsinstitut och en detaljhandelskonsult på MB Affärsutveckling.   
 
Teoretiska Perspektiv: Den teoretiska referensramen kretsar kring teorier rörande 
konkurrenssituationsanalys, konkurrensstrategi och kundlojalitet. Teorierna syftar till att understödja 
analysen av återförsäljarnas och branschanalytikernas uppfattningar om konkurrenssituationen samt 
fallföretagens konkurrensstrategier för att besvara uppsatsens frågeställningar. Vidare ämnar studien 
undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt som situationen och strategierna på 
hemelektronikmarknaden fogar sig efter befintlig konkurrensteori samt hur de modifierar den. Studien 
bidrar med generell förståelse för hur branschdynamik påverkar företags konkurrensstrategier på andra 
marknader som delar hemelektronikmarknadens utsatthet för hyperkonkurrens, teknologisk utveckling 
och globalisering.   
 
Empiri: Avsnittet redogör för elektronikindustrins utveckling och fallföretagens etablering på 
hemelektronikmarknaden. Därefter presenteras informationen som samlats in via kvalitativa intervjuer 
med fallföretagen och branschanalytikerna som utgör grunden för vår kunskap kring 
konkurrenssituationen på hemelektronikmarknaden och fallföretagens konkurrensstrategier.  
 
Slutsatser: Samtliga fallföretag delar uppfattningen om att konkurrenssituationen på 
hemelektronikmarknaden är dynamisk, hård och präglas av priskrig med överetablering av 
återförsäljare som erbjuder snarlika utbud till samma låga priser. För att hantera konkurrensen 
använder sig återförsäljarna av två konkurrensstrategier; en lågkostnadsstrategi för överlevnad på 
marknaden och en differentieringsstrategi för att skapa lönsamhet och kortsiktiga konkurrensfördelar. 
Återförsäljarna differentierar sig utifrån tre huvudsakliga faktorer; försäljningskanaler, produktutbud 
och service.   
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Abstract 
 

Title: Competitive strategies during severe competition. Case study on the Swedish consumer 
electronics market.   
 
Seminar date: 31st of May 2012 
 
Course: FEKN90 Master thesis in Business Strategy, Business Administration, 30 university credit 
points (30 ECTS) 
 
Authors: Henrik Björkqvist and Connie Jakobsson 
 
Advisor: Tomas Hellström 
 
Key words: Industry dynamics, consumer electronics market, competitive situation, competitive 
strategy, customer loyalty,  
 
Purpose: Investigate how the retailers on the Swedish consumer electronics market, Media Markt, 
Siba, Dustin Home, and Audio Video, perceive the current competitive situation and how they are 
strategically working to manage the competition and create customer loyalty.   
 
Methodology: We have chosen a qualitative, descriptive case study with an abductive approach where 
we have conducted qualitative interviews with various managers at our case companies Media Markt, 
Siba, Dustin Home, and Audio Video. Additionally we have interviewed an industry analyst at 
Handelns Utredningsinstitut and a retail consultant at MB Affärsutveckling.   
 
Theoretical perspectives: The theoretical framework revolves around theories concerning competitive 
situation analysis, competitive strategy, and customer loyalty. The theories aim to support the analysis 
of the retailers’ and industry analysts’ perceptions of the competitive situation and the case companies’ 
competitive strategies in order to respond to the questions at issue. Additionally the study aims to 
investigate to what extent and how the situation and the strategies applied on the consumer electronics 
market conforms to existing competition theory and how it modifies it. The study contributes with a 
general understanding for how industry dynamics affects companies’ competitive strategies on other 
markets, which share the consumer electronics market’s exposure of hyper competition, technology 
development, and globalization.  
 
Empirical foundation: The chapter initially describes the evolution of the electronics industry and the 
case companies’ establishment on the electronics market. Secondly it presents the information that has 
been gathered through qualitative interviews with the case companies and the industry analysts which 
represents the foundation for our knowledge of the competitive situation on the consumer electronics 
market and the case companies’ competitive strategies.  
 
Conclusions: All case companies share the perception that the competitive situation on the consumer 
electronics market is dynamic, severe, and characterized by price war with an excessive establishment 
of retailers offering similar assortments with the same low prices. In order to manage the competition 
the retailers use two competitive strategies; one low cost strategy for survival on the market and one 
differentiation strategy to create profitability and short-term competitive advantages. The retailers 
differentiate from three main factors; sales channels, product assortment, and service.   
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Definitioner 
 
Applikation: Tillämpningsprogram avsedda för elektroniska plattformar som 
mobiltelefoner och medieprogram.  
 
Dagligvaruhandel: Handel av förbrukningsartiklar som inhandlas ofta och i små 
poster. Innefattar produkter som ingår i den dagliga hushållsrutinen, t.ex. livsmedel 
och tobaksvaror. 
 
Detaljhandel: Minuthandel, sista ledet i distributionskedjan för varor och tjänster 
från producent till konsument. Förmedlar varugrupperna sällanköpsvaror och 
dagligvaror. 
 
Differentiering: Affärsstrategi som används för att skapa konkurrensfördelar genom 
att förse marknader med ett unikt erbjudande som särskiljer sig från konkurrenternas.  
 
Hemelektronik: Gemensam benämning som syftar på elektroniska apparater för 
konsumentbruk, däribland inräknat telefoner, Tv-apparater, ljud- och 
stereoanläggningar, videobands- och DVD-spelare samt datorer. 
 
Hyperkonkurrens: Situation med intensiv och kontinuerligt ökande konkurrens. 
 
Konkurrens: Begrepp inom nationalekonomi som beskriver den rivalitet som råder 
mellan marknadsaktörerna samt mellan köparna och säljarna i en marknadsekonomi.  
 
Konkurrensfördel: När ett företag tjänar en högre avkastning av ekonomisk vinst än 
branschens genomsnitt av andra konkurrerande företag. 
 
Priskonkurrens/Priskrig: Konkurrens mellan olika butiker eller andra 
säljinrättningar som yttrar sig i ömsesidiga kraftiga prissänkningar. 
 
Shakeout: Eliminering av konkurrerande företag inom en viss bransch.  
 
Sällanköpshandel: Handel av förbrukningsvaror som inhandlas mer sällan till 
skillnad från dagligvaror. Omfattar allt från kläder till hem- och fritidsvaror.  
 
Återförsäljare: Företag som säljer produkter som tillverkats av andra till senare led i 
tillverknings-, distributions- och konsumtionskedjan. Går även under benämningen 
grossister och detaljister. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet presenterar bakgrunden till uppsatsen. Därefter följer en 
problemdiskussion som resulterar i uppsatsens syfte och frågeställning. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för uppsatsens avgränsningar, målgrupp och disposition. 
  
 
1.1 Bakgrund 

"In the struggle for survival, the fittest win out at the expense of their rivals 
because they succeed in adapting themselves best to their environment." 

         Charles Darwin 
        (Darwin Literature, 2012) 
 
Hård konkurrens, priskrig och försämrad lönsamhet är ett faktum inom flera av 
dagens branscher (Elzinga & Mills, 1999). Under de senaste åren har konkurrens 
radikalt förändrat marknadsstrukturen och spelreglerna inom många branscher i 
detaljhandeln. Således har det gjort det mer komplext för företag att skapa långvariga 
strategier och konkurrensfördelar. (Carmeli & Schaubroeck, 2006). 
 
I Sverige råder hård konkurrens inom hela detaljhandeln och i synnerhet på 
hemelektronikmarknaden (Westerlund, 2009). Hemelektronikmarknaden präglas idag 
av en överetablering av företag vilket har skapat en överkapacitet och ett 
utbudsöverskott som överstiger konsumenternas efterfrågan (Rämme, Gustafsson, 
Vestin, Lindblom & Kilander, 2010). Genom att återförsäljarna erbjuder snarlika 
produktutbud med samma låga priser och även försöker konkurrera med varandra 
genom att ha marknadens lägsta priser, har konkurrenssituationen på 
hemelektronikmarknaden intensifierats. Prispressen påverkar nu samtliga aktörer i 
branschen. (Fagersten, 2011) 
 
Eftersom hemelektronikmarknaden konfronteras med allt mer utbildade, 
prismedvetna och priskänsliga konsumenter med anledning av bland annat 
prisjämförande webbsidor, har pris blivit konsumenternas viktigaste prioritering 
(Reckmann, 2011). Under dessa förhållanden har extensiva marknadsföringsförsök i 
hopp om ökad försäljning blivit allt vanligare bland återförsäljarna (Ljung, Nilsson & 
Olofsson, 2007). Under 2010 uppgick hemelektronikbranschens sammanlagda 
reklaminvesteringar till 2,2 miljarder kronor varav 70 % utgjordes av satsningar från 
Media Markt, Siba, Elgiganten, Expert, konkurssatta Onoff och nyligen uppköpta 
Netonnet (Dunér, 2011). 
 
Den produktteknologiska utvecklingen förser hemelektronikmarknaden med ständigt 
nya produkter, samtidigt som efterfrågan styrs av allt mer teknikintresserade 
konsumenter (Bjerkesjö, 2008). Trots det lider återförsäljarna av bristande lönsamhet 
och pressade vinstmarginaler, inte minst från stora utländska kedjor med kraftfulla 
resurser (Unionen, 2008). Media Markts inträde på den svenska marknaden år 2006 
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har gjort att Sverige nu ligger i framkant i Europa vad gäller låga priser på 
hemelektronik. Sedan 2006 har priserna på hemelektronik sjunkit med över 20 % och 
har således gynnat konsumenterna men missgynnat återförsäljarna. (Media Markt, 
2012). 
 
I september 2011 meddelade Onoff att konkurrenssituationen på marknaden inte 
längre var hanterbar och trots flera kostnadsrationaliseringsprogram och förhandlingar 
med intressenter om att sälja alternativt fusionera företaget, försattes det i konkurs  
(Onoff, 2011).  
 
Det finns ett flertal vetenskapliga studier som har undersökt företagsdynamik på 
konkurrensutsatta marknader, däremot är konkurrenssituationen för 
hemelektronikbranschen och dess påverkan för återförsäljarna ett outforskat område.  
 
1.2 Problemdiskussion 
Med hänsyn till den konkurrenssituation som råder på den svenska 
hemelektronikmarknaden råder det inget tvivel om att företag behöver skaffa sig 
kunskap och förståelse för hur de ska konkurrera i det rådande konkurrensklimatet. 
Problematiken består av hur man som återförsäljare strategiskt ska arbeta för att 
undvika eller snarare bemöta konkurrensen för att överleva och inte drabbas av 
samma öde som Onoff. Vidare skapar konkurrenssituationen en utmaning för 
återförsäljarna för hur de ska formulera sina strategier och särskilja sig från övriga 
rivaler, för att leda dem mot konkurrensfördelar och tillväxt snarare än förfall. 
 
Det fokus som idag riktas mot priskonkurrensen inbegriper även en diskussion mellan 
försäljarna om hur de ska komma ifrån pris som konkurrensmedel med hjälp av 
differentiering och olika positioneringar. Dessutom föreligger ett bekymmer för hur 
återförsäljarna ska skapa kundlojalitet när konsumenternas köpbeteende är irrationellt 
och nästintill uteslutningsvis avgörs av pris. 
 
Enligt det resursbaserade synsättet så återfinns möjligheten att skapa 
konkurrensfördelar i företags distinkta kompetenser och oförlikneliga resurser 
(Barney, 1997; Coulter, 2008; Grant, 2005; Prahalad & Hamel, 1990). Medan det 
resursbaserade synsättet förespråkar interna kompetenser och resurser, hävdar Porter 
och andra anhängare av det industriella organisationssynsättet att det är industrins 
karaktär, branschdynamiken och företags positionering inom en bransch som är 
avgörande för att skapa konkurrensfördelar. (Porter, 1980) 
 
D'Aveni (1998) hävdar att konkurrensen i branscher utsatta för mer högteknologisk 
produktutveckling och globalisering än andra branscher, är dynamiska med en större 
grad av konkurrens. I dessa branscher kan inte konkurrensfördelar skapas eller 
bevaras under samma omständigheter som övriga i branscher (D’Aveni, 1995). Det 
beror på att konkurrensen grundar sig i företagens aktiviteter av att störa marknaden 
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med teknologiska innovationer och ständigt nya konkurrensmetoder och medel. På 
sådana dynamiska marknader kan lönsamhet bara skapas genom differentiering och 
taktisk manövrering. (D’Aveni, 1995) 
 
Genom att ha observerat den aktuella konkurrenssituationen som 
hemelektronikmarknadens återförsäljare befinner sig i och den mediala 
uppmärksamhet som branschen har tilldelats, finns det ett allmänt intresse i att 
undersöka hur återförsäljarna på hemelektronikmarknaden uppfattar 
konkurrenssituationen. Vidare är det av intresse att således undersöka hur den 
påverkar deras strategiska arbete och marknadsbeteende, samt hur de försöker 
differentiera sig för att skapa kundlojalitet då pris tenderar att vara det starkaste 
konkurrensmedlet.  
 
Det finns branschspecifika aspekter av hemelektronikmarknaden som är teoretiskt 
intressanta att undersöka eftersom de har en betydande påverkan på 
konkurrenssituationen och återförsäljarnas konkurrensstrategier. Däribland finns till 
exempel teknologisk utveckling, innovation och globalisering. Det finns ett teoretiskt 
värde och bidrag i att genomföra den här studien då existerande teorier som behandlar 
konkurrenssituationsanalys och konkurrensstrategier antingen kan bekräftas, 
modifieras eller förkastas med hänsyn till de branschspecifika aspekter som finns på 
hemelektronikmarknaden. Således kan studien ge tillbaka teoretisk kunskap till 
forskare inom marknads- och konkurrensstrategi. Bidraget består dels av att validera 
existerande teorier, och dels genom att framhäva intressanta och aktuella aspekter för 
hemelektronikmarknaden som adderar nya dimensioner till existerande strategisk 
forskning.   
 
Vår studie syftar till att praktiskt bidra med ett konkurrensstrategiskt ramverk för 
återförsäljare i konkurrensutsatta branscher, samt för övriga intressenter inom 
hemelektronik och i detaljhandeln. Ramverket ämnar illustrera hur nuvarande aktörer 
i en hårt konkurrensutsatt bransch agerar för att överleva, och ge insyn och förklaring 
till vilka framgångsfaktorer de tror är nödvändiga för att konkurrera på 
hemelektronikmarknaden. Därmed ämnar vi komplettera den vetenskapliga forskning 
som gjorts inom konkurrensstrategi och konkurrensdynamik för återförsäljningsledet 
inom hemelektronik och detaljhandeln. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur återförsäljarna på den svenska 
hemelektronikmarknaden uppfattar den rådande konkurrenssituationen och hur de 
strategiskt arbetar för att hantera konkurrensen samt skapar kundlojalitet. 
 
Specifikt avser uppsatsen att besvara följande frågor: 
 
1. Hur uppfattar återförsäljarna den rådande konkurrenssituationen på 
hemelektronikmarknaden? 

- Hur kan användandet av ekonomiska situationsanalyser illustrera den 
konkurrenssituation som råder på hemelektronikmarknaden? 

- I vilken utsträckning råder det hyperkonkurrens på hemelektronikmarknaden? 
- Hur upplever återförsäljarna hotet om utslagning från marknaden? 
 

2. Givet 1; hur arbetar återförsäljarna strategiskt för att konkurrera på 
hemelektronikmarknaden och hur skapar de kundlojalitet? 

- Vilka konkurrensstrategier och differentieringsfaktorer använder 
återförsäljarna sig av? 

 
1.4 Avgränsningar 
Elektronikindustri återfinns enligt Nationalencyklopedin inte som industrigrupp i den 
officiella industristatistiken, och inte heller hemelektronik som en egen bransch. 
Däremot är hemelektronik som en egen bransch/industri i media och i folkmun en 
gemensam benämning från 1970-talet som syftar på elektroniska apparater för 
konsumentbruk. Däribland inräknas telefoner, TV-apparater, ljud och 
stereoanläggningar, videobands- och DVD spelare samt datorer. 
Hemelektronikbranschen som vi undersöker i den här studien innefattar de 
elektroniska apparater som nämnts i föregående mening. Denna kategori skiljer sig 
från så kallade vitvaror som innefattar köksutrustning.  
 
Med hänsyn till tillgängligheten av information, primär- och sekundärdata, har vi valt 
att i vår undersökning begränsa oss till den svenska hemelektronikmarknaden för att 
rama in vår frågeställning. Vi har valt att enbart undersöka hur återförsäljarna av 
hemelektronik i Sverige upplever konkurrenssituationen på marknaden, vilket innebär 
att vi har bortsett från att undersöka hur tillverkare, leverantörer och slutkonsumenter 
betraktar situationen. 
 
Vårt val av ämne grundar sig i uppkomsten av den rådande konkurrenssituationen 
inom svensk hemelektronik och det faktum att det är en turbulent bransch som har fått 
stor medial uppmärksamhet. Fallstudien är baserad på fyra svenska 
hemelektronikåterförsäljare; Media Markt, Siba, Dustin Home och Audio Video. För 
att analysera branschens utveckling har information även insamlats från opartiska 
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källor som Handelns Utredningsinstitut (HUI) och från konsultbolaget MB 
Affärsutveckling.  
 
Uppsatsen tar inte hänsyn till återförsäljarnas prissättningsstrategier då denna 
information inte varit tillgänglig enligt återförsäljarnas konkurrensprinciper. 
Uppsatsen analyserar inte återförsäljarnas detaljerade marknadsföringsstrategier och 
produktutbud med hänsyn till bristande tidsram. Vidare har vi inte fokuserat på att 
lägga tyngdvikt i uppsatsen på nyetablering och avveckling (entry/exit) av företag och 
dess påverkan för branschens utveckling.    
 
1.5 Målgrupp 
Genom att studera den svenska hemelektronikbranschens framväxt och hur 
konkurrenssituationen har utvecklats över tiden skapas en förståelse för hur 
återförsäljarna upplever konkurrenssituationen. En kartläggning av branschens och 
konkurrensens utveckling beskriver även de drivkrafter som återförsäljarna i 
dagsläget måste respondera på med hjälp av konkurrensstrategier och 
differentieringsmedel.  
 
De aktörer som är verksamma på marknaden idag har ännu inte slagits ut från 
marknaden vilket indikerar att deras konkurrensstrategier har bärkraft. Genom att 
undersöka vad deras konkurrensstrategier består av kan det fastställas vilka koncept 
och faktorer som en konkurrenskraftig strategi bör ha för att vara effektiv i en hårt 
drabbad konkurrensmiljö.  
  
Uppsatsens resultat ämnar därmed bidra med insikter till återförsäljare både inom 
hemelektronikbranschen och inom övriga konkurrensutsatta branscher i detaljhandeln. 
Uppsatsen vänder sig till etablerade återförsäljare och inträdande aktörer i 
konkurrensutsatta branscher som kan ta lärdom från studien. Studien syftar även till 
att ge ett kompletterande bidrag till tidigare forskning inom 
konkurrenssituationsanalys och konkurrensstrategi, och riktar sig därmed till forskare 
inom strategi.  
 
1.6 Disposition 
Uppsatsen disposition är följande: 
 
Kapitel 2 redogör för de teoretiska begrepp som utgör uppsatsens referensram. För 
varje teori förs en diskussion som behandlar dess relevans för frågeställningen.  
 
Kapitel 3 behandlar de metodologiska valen som utgör grunden för undersökningens 
genomförande. Därefter diskuteras uppsatsens reliabilitet och validitet och det görs en 
kritisk granskning av metodik samt relevanta källor. 
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Kapitel 4 presenterar det empiriska tillvägagångssättet som använts för att besvara 
uppsatsens frågeställning. Det redovisas för elektronikindustrins historiska utveckling, 
fallföretagens etablering på marknaden samt verksamhetsinformation och 
intervjuresultat för fallföretagen och branschanalytikerna i form av case.  
 
Kapitel 5 analyserar de intervjuresultat som uppsatsens undersökningar har genererat 
utifrån den teoretiska referensramen, och integrerar uppsatsens frågeställningar samt 
viktiga aspekter från tidigare kapitel.  
 
Kapitel 6 utgörs av de slutsatser som kunnat härledas utifrån intervjuresultaten och 
analysen. Uppsatsen syfte och frågeställningar besvaras, därefter presenteras det 
teoretiska och praktiska bidraget samt förslag till framtida forskning.  
 
Kapitel 7 redogör i alfabetisk ordning för de referenser som har använts i uppsatsen.  
 
Appendix listar samtliga intervjupersoner och de intervjuguider vi har använt oss av 
under intervjuernas genomförande.   
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2 Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med en motivering till valet av teorier. Därefter presenteras de 
teoretiska perspektiv som utgör grunden för studiens empiriska insamling, analys och 
slutsats. Teorierna följs av diskussioner som syftar till att redogöra för deras relevans.  
  
 
2.1 Val av teorier 
De teorier och branschanalytiska perspektiv som tillämpats för att skapa ett 
resonemang om uppsatsens frågeställningar behöver motiveras och förklaras. För att 
skapa en förståelse för hur konkurrenssituationen på en marknad som 
hemelektronikmarknaden ser ut och ger upphov till branschdynamik, har statiska och 
dynamiska perspektiv på konkurrensanalys använts. De ämnar bidra till studien 
genom att skapa insikt i hur konkurrens kan analyseras från två olika perspektiv, 
vilken typ av konkurrens som präglar respektive synsätt, vad den definieras av samt 
hur den påverkar återförsäljarnas konkurrensstrategier. Därefter följer en diskussion 
av det industriella respektive resursbaserade organisationssynsättet som reflekterar 
komplexiteten i huruvida branschstrukturen är avgörande för återförsäljarnas 
långvarighet, eller om deras användning av resurser är avgörande för 
branschstrukturens utveckling. Dessa teorier mynnar ut i industrins livscykel som 
presenterar hur en bransch skapas, växer och avtar då antalet företag i branschen 
förändras givet konkurrens. Därefter presenteras hyperkonkurrens, en extrem form av 
marknadskonkurrens och hur det kan leda till shakeout, utslagning från marknaden.  
 
Vidare behandlas hur marknadskonkurrensen i sin tur reflekteras på företagsnivå i 
återförsäljarnas konkurrensstrategier. Strategierna som använts består av övergripande 
strategier som kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokus för att sedan 
specificeras i olika differentieringsfaktorer. Det är relevant för studien att illustrera 
hur konkurrensutsatta marknadsaktörer kan påverka hur den givna 
konkurrenssituationen i branschen utvecklas med hjälp av differentieringsstrategier 
och differentieringsfaktorer. De olika strategierna ger ett teoretiskt bidrag genom att 
presentera hur återförsäljare hanterar konkurrenssituationen på marknaden. 
 
Avslutningsvis presenteras aktuella koncept för hur kundlojalitet skapas givet en 
konkurrensutsatt marknad och behovet av en differentierad konkurrensstrategi. 
Koncepten fokuserar på hur återförsäljare inom detaljhandel kan skapa lojalitet 
genom att skapa differentierade kunderbjudanden. De koncept som presenteras är 
relaterade till kundintegration, att överträffa kundernas förväntningar och att 
skräddarsy butikspersonalens beteende efter kundernas individuella behov.   
  
Det teoretiska ramverket kan appliceras på hemelektronikmarknaden eftersom det 
illustrerar och kännetecknar konkurrensutsatta och dynamiska marknader som 
hemelektronikmarknaden. Det redogör även för de strategier som återförsäljarna 
applicerar för att skapa konkurrensfördelar och kundlojalitet på sådana marknader. 
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Det teoretiska ramverket utgör således en verktygslåda för att besvara uppsatsens 
frågeställningar och bidrar med insikt i hur teoretiska resonemang kan förklara 
verkliga ekonomiska fenomen.  
 
2.2 Konkurrenssituation 
2.2.1 Statisk och dynamisk konkurrenssituationsanalys 
Konkurrenssituationen på en marknad kan analyseras med flera nationalekonomiska 
perspektiv. De kan med viss modifikation särskiljas i två kategorier; den traditionella 
neoklassiska nationalekonomiska modellen som ger en endimensionell, statisk analys, 
och den österrikiska skolan som betraktar konkurrens som en flerdimensionell och 
dynamisk process. (Eliasson, 1991) En jämförelse av de två analysmodellerna 
illustreras i Tabell 1. 
 
Begreppsparet statisk och dynamisk konkurrenssituationsanalys är intressant att 
analysera för denna studie eftersom de återger konkurrenssituationen på en marknad 
som antingen endimensionell med fokus på pris- och perfekt konkurrens, eller som 
flerdimensionell med aktörernas strävan efter monopolistisk konkurrens. Utifrån vad 
som kännetecknar de olika analyserna kan teorin förhoppningsvis i ljuset av empirin, 
återge med vilken modell intervjupersonerna betraktar konkurrenssituationen och 
således ge en indikation om den är statisk eller dynamisk.   
 
Tabell 1. Jämförelse mellan statisk och dynamisk konkurrensanalys  

Konkurrensperspektiv Statisk Analys Dynamisk Analys 

Marknad, 
varor och tjänster 

Avgränsade marknader där 
konkurrens råder mellan liknande 

varor och tjänster 

Hela ekonomins varor och tjänster 
konkurrerar om konsumenternas 

efterfrågan 

Konkurrensstrategi Priskonkurrens 
Differentiering, flera olika 

konkurrensmedel 

Analys av 
konkurrenssituation 

Marknadsstrukturen vid en 
tidpunkt 

Perfekt konkurrens 
Förändringar mäts genom 

jämförelse av olika 
jämviktstillstånd 

Marknadsstrukturen under en 
tidsperiod 

Fri konkurrens 
Förändringar mäts genom 

förändringsprocesser 
 

(Besanko, Dranove & Shanley, 2010; Block, Barnett & Wood, 2002; Ebeling, 1991; 
Ekelund & Hébert, 2002; Morrisson, 2003)   
 
2.2.1.1 Statisk konkurrensanalys 
Det neoklassiska synsättet studerar konkurrens utifrån ett statiskt, teoretiskt 
perspektiv där det råder perfekt konkurrens på en marknad. Konkurrensen antas ske 
mellan många lönsamma företag som säljer homogena varor och tjänster inom 
definierade marknader. Utbud och efterfrågan styr aktörernas försäljning och 
konkurrensen består av aktörernas förändring av sina priser, och bortser från 
företagens övriga konkurrensaktiviteter. Perfekt konkurrens betraktas som den 
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optimala konkurrenssituationen på marknaden och kännetecknas vidare av att det inte 
förekommer inträdes- och utträdesbarriärer, stordriftsfördelar, externa effekter eller 
kartellbildningar. Konsumenterna har perfekt och fullständig information om priser 
och kvalitet för marknadens varor och tjänster och inga sökkostnader för att få 
tillgänglighet till den informationen. Perfekt konkurrens skiljer sig från imperfekt 
konkurrens (monopol, oligopol) när endast en eller ett fåtal aktörer existerar och de 
avgör marknadspriserna genom att förändra utbudet av varor och tjänster. (Besanko, 
et al., 2010) 
 
Eftersom konsumenterna är fullständigt informerade om varor och tjänster på 
marknaden, anses inte konsumenterna jämföra dessa vid sina köpbeslut. 
Konkurrensen på marknaden avgörs således av antalet aktörer som verkar inom 
marknaden. (Ekelund & Hébert, 2002) 
 
Det neoklassiska synsättet hävdar att konkurrens uppstår i aktörernas prissättningar 
och uppmanar priskonkurrens. Det innebär att när ett företag sätter ett för högt pris på 
en vara kommer konsumenterna att köpa denna från ett annat företag då varorna på 
marknaden är homogena. Om det marginella priset på en vara höjs så minskar 
försäljningen, sänks det under inköpspris så går aktörerna med förlust. Enligt Cournot 
(Morrisson, 2003) inbegriper konkurrensen på en marknad med perfekt konkurrens att 
marknadens jämviktspriser kommer att ställas lika med marginalkostnaderna. 
(Morrisson, 2003) 
 
Anledningen till att den neoklassiska modellen ger ett statiskt perspektiv på 
konkurrens beror delvis på att den endast tar hänsyn till priskonkurrens och ignorerar 
alternativa konkurrensmedel. Vidare bestäms konkurrensintensiteten efter antalet 
företag vid en specifik tidpunkt till skillnad från det dynamiska perspektivet. Det 
statiska perspektivet ignorerar följaktligen att samma aktör över en tidsperiod kan gå 
från stora till små marknadsandelar och enligt det statiska synsättet görs således ett 
felaktigt antagande att konkurrensen är svag. (Morrisson, 2003) 
 
2.2.1.2 Dynamisk konkurrensanalys 
Den österrikiska skolan riktar kritik mot den neoklassiska modellen och ser 
konkurrens snarare som en dynamisk förändringsprocess med flera dimensioner är 
enbart priskonkurrens (Eliasson, 1991).  
 
Enligt det dynamiska synsättet utgörs konkurrens av att alla företag i en ekonomi 
konkurrerar om konsumenternas efterfrågan. Konkurrens sker inte enbart i form av 
pris och inte heller på avgränsade marknader som enligt det neoklassiska synsättet, 
utan med hjälp av experimentering av olika konkurrensmedel som service, 
försörjningskanaler, kvalitet, läge och marknadsföring. Den flerdimensionella 
konkurrensen återger förändringar i marknadsstrukturen och efterhand som företag 
etableras, skapar tillväxt, mognar och träder ut från marknaderna så tillkommer nya 
som bättre kan tillfredsställa kundernas efterfrågan. (Block et al., 2002) 
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2.2.1.3 Österrikiska skolan 
I den österrikiska skolan ses marknaden som en möjlighet att experimentera och göra 
upptäckter samt lämnar stor plats för entreprenörskap. Konkurrensen utspelas mellan 
olika aktörer och entreprenörer som experimenterar med olika konkurrensmedel för 
att skapa lönsamhet och möta kundernas efterfrågan. Till skillnad från perfekta 
marknader ter sig konkurrensen i aktörernas sätt att använda olika konkurrensmedel 
för att bli bättre än övriga aktörer och på så sätt ta marknadsandelar. Konkurrensen 
innebär därmed snarare att aktörerna strävar efter att skapa monopol på sina varor och 
tjänster än att samma varor och tjänster konkurrerar med varandra enligt den 
neoklassiska modellen. Tar en aktör ut ett för högt pris på sin vara kommer 
konsumenterna antingen att köpa en snarlik produkt inom samma produktsegment 
eller att konsumera en helt annan typ av tjänst eller vara. (Block et al., 2002)  
 
Fokus ligger på hur marknadsstrukturen utvecklas över tiden och för att konkurrensen 
skall betraktas som god bör fri konkurrens föreligga. Den fria konkurrensen innebär 
att konsumenterna analyserar marknadens utbud i form av aktörer och produkter för 
att bestämma hur deras efterfrågan kan tillfredsställas på bästa sätt. Konsumenternas 
selektiva urval av vilka företag som kan tillfredsställa deras efterfrågan bäst gör att de 
bäst utrustade företagen överlever på marknaden och övriga slås ut. Det dynamiska 
perspektivet ser konkurrens som en pågående process samt beaktar företagsstrukturen 
på marknaden över en tidsperiod vilket ger möjlighet att analysera marknadens 
utveckling. (Ebeling, 1991) 
 
Eliasson (1991) och Eliasson och Carlsson (2003) har med ursprung i den österrikiska 
skolan utgått från att konkurrens är en förändringsprocess som förändras över tiden, 
och fokuserar mindre på statiska jämviktstillstånd. Det genererar en möjlighet att 
analysera hur företags experimenterade med olika konkurrensmedel förändras från 
nyetablering till konkurs. Hur stark eller svag konkurrensen på marknaden är grundar 
sig i marknadens förutsättningar för företag att experimentera mellan att skapa 
innovationer och vara innovativa. (Eliasson, 1991; Eliasson & Carlsson, 2003) Dessa 
antaganden baseras bland annat på Schumpeters (1934) teori där han belyser vikten av 
innovation för industriutveckling. (Schumpeter, 1934) 
 
Den neoklassiska konkurrensanalysen tenderar enligt oss att vara lämpad för att 
analysera konkurrenssituationen på hemelektronikmarknaden eftersom konkurrensen 
sker mellan aktörerna och mellan samma varor och tjänster på 
hemelektronikmarknaden. Pris verkar dessutom vara det viktigaste konkurrensmedlet. 
Den dynamiska analysen ger däremot möjlighet att analysera konkurrenssituationens 
utveckling under en tidsperiod och inte enbart vid ett tillfälle. Förändringarna som 
sker efter hand som hemelektronikbranschen utvecklas behöver beaktas för att förstå 
hur återförsäljarna strategiskt anpassar sina verksamheter. På så sätt reflekterar inte 
den ena modellen uteslutet den andra en bra metod för att analysera 
konkurrenssituationen på hemelektronikmarknaden. 
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2.2.2 Industriella och resursbaserade organisationssynsättet 
De två synsätten är relevanta för denna studie då de speglar två olika sätt att avgöra 
hur konkurrens uppstår och definieras i en bransch. De kan därmed eventuellt påvisa 
vilket av synsätten som återförsäljarna betraktar konkurrenssituationen utifrån. En 
jämförelse av de två synsätten redovisas i Tabell 2. 
 
Porter hävdar att enligt det industriella organisationssynsättet (IO) drivs konkurrensen 
i en bransch av branschstrukturen. Branschen påverkas av den dynamiska miljön som 
omger branschen, konsumenternas efterfrågan och av den respons som etablerade 
företag ger när nya aktörer etablerar sig inom branschen. Aktörernas konkurrenskraft 
avgörs av förmågan att respondera till branschdynamiken. Porter poängterar att 
företag ska välja rätt industri att konkurrera inom och den mest fördelaktiga 
positioneringen i den industrin. (Porter, 1980) 
 
Tabell 2. Jämförelse mellan industriellt och resursbaserat synsätt 

Synsätt Industriella Organisationssynsättet Resursbaserat Synsätt 

Konkurrensfördel Positionering i industri/bransch 
Inneha unika organisatoriska 

tillgångar eller förmågor 

Lönsamhetsfaktor 
Industrins karaktär, företags 
positionering inom industrin 

Typ, mängd och natur av 
företagets resurser 

Analysfokus Externt Internt 

Viktigaste 
angelägenhet 

Konkurrens Resursförmågor och möjligheter 

Strategiska Val 
Välja en attraktiv industri och lämplig 

positionering 
Utveckla unika resurser och 

distinkta förmågor 
  

Omarbetad tabell (Coulter, 2008 s.36). 
 
Porter bortser dock från hur företags unika kombinationer av resurser kan skapa 
långsiktiga konkurrensfördelar och starka positioneringar i branschen. Det 
resursbaserade synsättet (RB) tar hänsyn till hur företags unika kombinationer av 
resurser skapar konkurrensfördelar. Det betraktar organisationer som väldigt olika 
samlingar av tillgångar, förmågor och kompetenser till följd av deras olika 
erfarenheter, förvärv av tillgångar och organisatoriska kulturer. Resurser måste vara 
unika och företagsspecifika. (Coulter, 2008) 
 
Med viss kritik mot Porter (1980) hävdar Chakravarthy (1997) att marknadsaktörerna 
till viss del själva kan styra hur konkurrensen och turbulensen utvecklas. Han betonar 
vikten av att företag kan hantera branschdynamiken och konkurrenssituationen i den 
mån som de är kapabla till utifrån sina resurser.  
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Barney (1995) menar att resurser måste vara värdefulla, sällsynta, svåra att imitera 
och exploaterbara. Enligt RB är ett företag konkurrenskraftigt om det kontinuerligt 
bygger och underhåller organisatoriska resurser. Problemet är dock att dessa källor till 
konkurrensfördelar förändras över tiden då branscher är dynamiska och utsatta för 
både externa och interna krafter. (D’Aveni, 1995, 1998; D’Aveni & Thomas, 2009) 
Båda synsätten är applicerbara för att analysera hemelektronikbranschens dynamik då 
de kompletterar varandra och tar hänsyn till externt och internt analysfokus. 
Konkurrenssituationen på en marknad påverkas av företags unika resurser och 
förmågor att skapa konkurrenskraft utifrån dem. Samtidigt påverkar branschens miljö 
som företagen verkar inom, hur lönsamma och utnyttjbara resurserna blir givet den 
rådande konkurrenssituationen.  
 
2.2.3 Industrins livscykel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Industrins livscykel  
Omarbetad figur (Grant, 2005 s.301).  
 
Industrins livscykel beskriver hur antalet företag inom en bransch utvecklas efterhand 
som den totala efterfrågan för deras tjänster och produkter förändras och i vilken mån 
de kan respondera på branschdynamiken. Utifrån vilka faktorer som kännetecknar 
stadierna, kan hemelektronikmarknaden kategoriseras bland dessa och därmed 
införliva kunskap om branschens fortsatta utveckling. Livscykelns stadier presenteras 
i Figur 1. Företag träder in på en marknad för att senare bevittna hur antalet företag 
ökar då branschens lönsamhet lockar. Efterhand som det sker en överetablering i 
branschen minskar efterfrågan för företagens tjänster och produkter vilket leder till att 
branschen går in i ett mognadsstadium. Slutligen nås en period då antalet företag i 
branschen successivt minskar på grund av bristande lönsamhet. (Grant, 2005; Ljung et 
al., 2007) 
 
Introduktionsstadiet: Kännetecknas av en svag försäljning med få kunder då 
kännedomen om branschens produkter är liten, och medför inga möjligheter att uppnå 
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stordriftsfördelar. Efterfrågans storlek avgörs av marknadsföringens omfattning, 
produktens komplexitet och utbudet av konkurrerande substitutprodukter. I 
introduktionsstadiet, se Figur 1., finns det inga eller få konkurrenter. (Grant, 2005; 
Ljung et al., 2007) 
 
Tillväxtstadiet: Aktörerna upplever stora möjligheter för tillväxt och ökar sin 
kapacitet för att tillgodose sig fördelarna av den växande efterfrågan. Inträdet av nya 
företag resulterar i konkurrens kring marknadsföring och produktkvalitet. 
Konsumenternas priskänslighet ökar eftersom utbudet är stort. Priserna sjunker 
samtidigt som konsumentgrupperna växer. (Grant, 2005; Ljung et al., 2007) 
 
Mognadsstadiet: Efterfrågan på nya produkter i branschen orsakar mognad genom att 
tillväxten och efterfrågan avtar. Kapaciteten hos branschens aktörer är större än 
efterfrågan på deras produkter vilket innebär att efterfrågeelasticiteten ökar med allt 
mer informerade köpare och hot från substitutprodukter. Konkurrensen utgörs till 
största delen av priskonkurrens och de aktörer som inte lyckas skapa stordriftsfördelar 
slås ut från marknaden. (Grant, 2005; Ljung et al., 2007)   
  
Nedgångsstadiet: När branschen blir hotad av nya industrier som introducerar nya 
substitutprodukter som är teknologiskt överlägsna så går branschen in i en 
nedgångsfas. Aktörernas produkter blir obsoleta och köpbeteendet hos konsumenterna 
förändras och nyare produkter föredras. Lönsamheten avtar och överlevande aktörer 
tenderar att vara volym- och priskänsliga samtidigt som de samordnar sina 
företagsverksamheter. (Grant, 2005; Ljung et al., 2007) 
 
De olika stadierna möjliggör en analys för vilket stadie som hemelektronikbranschen 
kan tänkas vara i, samt vad som teoretiskt kännetecknar respektive stadie. Utifrån det 
empiriska underlaget kommer det att framgå vilket stadie som har flest gemensamma 
karaktärsdrag med hemelektronikbranschen och kan eventuellt ge en indikation om 
dess framtida utveckling. Då konkurrenssituationen redan är hård och präglad av 
överetablering och priskonkurrens tenderar branschen att röra sig mot mognadsstadiet.  
 
2.2.4 Hyperkonkurrens 
Många marknader inom återförsäljning genomgår dynamiska strukturella förändringar 
över en tid då aktörernas vinster undermineras genom aktörernas innovationer och 
effektiva differentieringsstrategier. Hyperkonkurrens härstammar från den 
österrikiska skolan och inbegriper ett konkurrenstillstånd på en marknad med extrem 
rivalitet i en osäker och turbulent miljö. Då hemelektronikmarknaden präglas av hård 
konkurrens och snabb produktutveckling bidrar teorin till studien eftersom den 
inbegriper en teoretisk definition som redogör för konkurrensintensiteten bland 
återförsäljarna. 
 
Teorin belyser konkurrens under förhållanden då konkurrensfördelar snabbt 
elimineras med anledning av innovation och snabb teknikutveckling. Vidare är 
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etablerade spelregler trotsade genom omstörtande rivaler, branschgränser är konstant 
överskridna och kundlojalitet är nyckfull. (D’Aveni, 1995) 
Hyperkonkurrens råder förutsatt att; 
• Konsumenterna har stor makt då utbudet av likartade varor är stort och antalet 

aktörer är många 
• Inträdesbarriärerna är låga för nyetablerande aktörer  
• Snabb teknologisk- och informationsförändring som föråldrar kompetens, teknik 

och produkter 
•  Kapital är inte avgörande för att bli marknadsledare 
• Globalisering underlättar för utländska aktörer att etablera sig på marknaden 

 
Hyperkonkurrens kännetecknas främst för teknologibaserade industrier som bil-, 
elektronik-, och telekomindustrin som är utsatta för snabba förändringar (D'Aveni, 
1998). Hyperkonkurrens motsvarar inte perfekt konkurrens då marknadstillståndet 
genererar tillfällig lönsamhet tills ett företags fördelar är neutraliserade eller 
eliminerade av andra rivaler. Perfekt konkurrens ger enbart marginella vinster och 
inte tillräckligt för att investera i forskning och utveckling som krävs för skapandet av 
konkurrensfördelar. Det är inte heller en form av oligopol då sådan 
marknadskonkurrens inte generar tillräckliga vinster för att avskräcka nya aktörer från 
inträde på marknaden med nya produkter. (D’Aveni, 1995; D’Aveni & Thomas, 
2009) 
 
D’Aveni (1995) hävdar utifrån ovanstående antaganden att hyperkonkurrens sker 
inom fyra olika arenor mellan vilka aktörerna försöker differentiera sig. De består av 
pris och kvalitet, timing och know-how, affärsrevir och kapitalstyrka.  
 
Inom pris och kvalitet konkurrerar aktörerna i termer av att kunna erbjuda den bästa 
kvaliteten till ett så lågt pris som möjligt. En trade-off görs även här mellan pris och 
kvalitet men som kräver att konsumenterna ser mervärdet i att betala mer för bättre 
kvalitet. Konkurrens inom timing och know-how lägger tyngdvikt på hur företag 
organiserar sina kompetenser och resurser för att skapa unika erbjudande som tillåter 
dem att ta ut högre priser. För affärsrevir anstränger sig företag för att dominera 
marknaden genom att skapa stordriftsfördelar och differentierade produkter med 
syftet att skapa inträdesbarriärer för nyetablerande aktörer. Slutligen så sker 
konkurrens även i form av kapitalstyrka där aktörerna tenderar att selektivt 
konkurrera ut de aktörerna med mindre kapital från marknaden genom att till exempel 
sätta de lägsta priserna. På sikt klarar kapitalsvagare aktörer inte av att möta prisnivån, 
förlorar konsumenter och slås ut från marknaden. (D’Aveni, 1995)  
   
Aktörerna på marknaden försöker kontinuerligt förändra existerande konkurrensregler 
och störa marknaden genom ständig innovation och differentierade strategier, därmed 
går långsiktiga konkurrensfördelar inte att skapa (D’Aveni, 1995). Det beror bland 
annat på tillgängligheten till information i företagens externa miljö. Långsiktiga 
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konkurrensfördelar är inte möjliga utan istället skapas temporära konkurrensfördelar 
genom innovation och destruktion av rivalernas konkurrensfördelar. (D’Aveni, 1998) 
Det motsäger Porter (1980) som hävdar att långsiktiga fördelar går att skapa genom 
en lågkostnads- eller differentieringsstrategi.  
 
Porters (1996) kritik mot D’Avenis (1995) teori, hävdar att hyperkonkurrens 
härstammar från företags oförmågor att särskilja operationell effektivitet från strategi, 
och inte från ett paradigmskifte enligt D’Aveni. Operationell effektivitet är när 
företag utför liknande aktiviteter som sina konkurrenter men bättre. Strategi däremot 
innebär att utföra andra aktiviteter än konkurrenterna eller att utföra liknande 
aktiviteter på andra sätt. Hyperkonkurrens är således ett resultat av att företag lägger 
för stor vikt vid operationell effektivitet, att imitera konkurrenternas strategier i 
illusionen att de kan utföra dem bättre vilket enbart leder till kortsiktig 
konkurrenskraft. För att skapa långsiktig, hållbar konkurrenskraft måste företag ha 
strategiskt fokus som bygger på att skapa en kombination av unika aktiviteter med en 
unik sammansättning som försvårar imitering från rivaler. (Porter, 1996) 
 
Då graden av konkurrens på hemelektronikmarknaden är hög och utsatt för snabba 
omlopp av nya teknikprodukter är hyperkonkurrens en lämplig teoretisk benämning 
för att beskriva konkurrenssituationen. Hyperkonkurrens har ett dynamiskt synsätt 
snarare än neoklassiskt och fördelen är att modellen tar hänsyn till att 
konkurrensfördelar snabbt skapas och elimineras i takt med aktörernas 
innovationsmöjligheter. Hyperkonkurrens integrerar även den påverkan som 
globalisering och konsumenternas ökade förhandlingskraft har för marknadens 
utveckling.  
 
2.2.5 Shakeout 
En ung bransch består av ett antal små företag och produkten kräver ett högt pris. Allt 
eftersom fler företag träder in och företagen producerar mer så ökas utbudet, priset 
sänks och vinstmarginalerna krymper. Ökat utbud och överflöd av kapacitet gör att 
investerare väljer att lämna sina positioner och svaga aktörer tvingas ut från 
marknaden. Det resulterar i en shakeout då de konkurrenskraftigaste företagen lyckas 
hålla sig kvar medan övriga ”skakas” ut från marknaden. (Jovanovic & MacDonald, 
1993) Då konkurs och försämrad lönsamhet är typiska kännetecken för den svenska 
hemelektronikmarknaden bidrar teorin om shakeout till studien genom att analysera 
orsakerna bakom företags utslagning från en marknad och hur det kan undvikas. 
 
Vid en shakeout går oftast många företag på en marknad med förlust och har problem 
att förbli konkurrenskraftiga. En shakeout föregås ofta av introduktionen av en ny 
produktinnovation eller teknologi utanför branschen som företagen försöker 
implementera. Övriga utlösande faktorer består av avreglering, globalisering och 
teknologiskt upphörande där obsoleta kunskaper kräver nya resurser. (Schumpeter, 
1934) 
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Innovation medför lägre marginella produktionskostnader, försäljningsvolymen ökar 
och produktpriset faller. Dessa faktorer gör att industrin blir mindre attraktiv för de 
etablerade konkurrenter som inte har möjlighet att integrera de nya innovationerna. 
Således tvingas de mindre effektiva företagen ut från marknaden till endast de mest 
effektiva och anpassningsbara företagen finns kvar. (Jovanovic & MacDonald, 1993) 
   
En shakeout hotar alla företag i en bransch och leder till att överflödig kapacitet tas 
bort från marknaden. Företag försöker återfå marknadsandelar genom att starta 
priskrig med övriga konkurrenter som i slutändan slår ut de svaga aktörerna. Genom 
att företagsledare har förmågan att förutse en shakeout innan den löper ut så kan de ta 
itu med osäkerheter och utveckla strategier för att inte misslyckas. (Day, 1997) 
 
Shakeout är vidare relevant för att teorin tar hänsyn till hur innovation och 
teknologiska förändringsprocesser styr konkurrenssituationens utveckling. Vidare 
poängterar den hur förmågan att anpassa sig efter branschdynamiken och förmågan att 
förutspå en shakeout genom att utveckla strategier är avgörande för hur aktörerna kan 
undvika shakeout. 
 
2.3 Konkurrensstrategi 
2.3.1 Porters tre generiska konkurrensstrategier 
Porter (1980) hävdar att det finns tre konkurrensstrategier för att differentiera sig på 
en marknad med hög konkurrens, många substitutprodukter och låga 
omställningskostnader för konsumenterna. 

1. Kostnadsöverlägsenhet/Lågkostnadsstrategi 
Kostnadsöverlägsenhet i branscher med indifferenta erbjudanden och låga 
omställningskostnader handlar om att skapa mervärde för kunderna. Det kan uppnås 
genom att erbjuda samma eller liknande varor/tjänster till ett lägre pris relativt 
konkurrenterna, och därigenom öka försäljningsvolymen. Således utgör inte 
omställningskostnader ett hot eftersom en effektiv kostnadsstrategi och skalfördelar 
gör att man kan acceptera lägre priser till kunderna och ändå gå med vinst. Alternativt 
kan det erbjudas en mindre nytta jämfört med konkurrenterna, men till lägre pris. Det 
kan också göras genom att erbjuda marknaden produkter som kvalitetsmässigt skiljer 
sig från konkurrenternas erbjudanden och ger möjlighet att ta ett högre pris. (Porter, 
1980) 
 
Företagets storlek är dess konkurrensfördel då dess aktiviteter kan genomföras mer 
kostnadseffektivt än konkurrenternas och därför hålla lägre priser. Stordriftsfördelar 
skapar en kostnadsbaserad inträdesbarriär till marknaden för nya aktörer och skyddar 
mot konkurrens från redan etablerade företag. Således påverkas branschdynamiken av 
företagens stordrift. (Barney, 1997) 
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2. Differentieringsstrategi 
Differentiering handlar om att göra sitt erbjudande till marknaden unikt genom att öka 
och differentiera konsumenternas uppfattade värde av det individuella erbjudandet, i 
deras medvetande, för att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. (Barney, 1997) 
 
Framgångsrika företag på en dynamisk marknad skapar kundlojalitet och reducerar 
kundernas priskänslighet genom att differentiera sina erbjudanden. Hög kundlojalitet 
ger försprång då det skapar inträdesbarriärer för nya aktörer som måste överträffa 
konkurrenternas differentieringsstrategier. En differentierad och lönsam aktör 
påverkas mindre av leverantörers och konsumenters förhandlingskraft eftersom när 
vinstmarginalerna ökar blir aktörerna mindre priskänsliga. Substitutprodukternas 
konkurrenskraft tenderar även att minska då differentierade erbjudanden skapar 
kundlojalitet i större utsträckning än odifferentierade erbjudanden. Däremot hotas 
differentiering av om konkurrenterna erbjuder tillräckligt starka substituterbjudanden 
till ett lägre pris. Differentierade erbjudanden kan således bara stå emot en viss 
priskonkurrens. (Porter, 1980) 
  
3. Fokuseringsstrategi 
Genom att fokusera på ett visst kundsegment, ett visst produktsortiment eller en 
geografisk marknad kan företag skräddarsy sin strategi för att tjäna valt segment. 
Företag kan fokusera genom att differentiera sig på marknaden till ett segment vars 
behov skiljer sig från övriga segment på marknaden. Implementeras denna strategi 
framgångsrikt skapas konkurrensfördelar genom att företaget ensamt tjänar det 
fokuserade segmentet. Vidare kan en fokuseringsstrategi vara för snävt fokuserad 
eller för brett fokuserad vilket resulterar i att den bemötta konkurrensen blir lika stor 
som om ingen strategi hade anammats. (Porter, 1985) 
 
När en aktör försöker implementera alla tre generiska strategier samtidigt misslyckas 
de med att förmedla en tydlig och konsekvent strategi. Konceptet att försöka applicera 
alla strategier samtidigt leder till dålig lönsamhet då konsumenterna blir förvirrade 
och inte kan identifiera det sanna värdeerbjudandet. Denna situation ger 
konkurrenterna större möjligheter att skapa konkurrensfördelar. (Porter, 1985) När 
företag misslyckas med att implementera sin uttalade strategi och stort fokus sätts på 
konkurrenternas strategier, ger det konkurrenterna fördelar. Företag måste därmed 
kontinuerligt anpassa sin strategi eftersom dess fördelar urholkas efterhand som 
branschdynamiken förändras. (Porter, 1980) 
 
2.3.2 Mintzbergs generiska konkurrensstrategier 
Henry Mintzberg utvecklade en alternativ typologi till Porters konkurrensstrategier 
som bättre reflekterar en komplex konkurrensmiljö. Mintzberg anser att 
differentiering kan uppnås genom att särskilja antingen pris-, marknadsförings- eller 
produktrelaterade faktorer. Om ingen av ovanstående strategier implementeras, är 
produkten odifferentierad. (Grant, 2005) Mintzbergs typologi har inte blivit lika 
populär som eller ersatt Porters generiska konkurrensstrategier, men Mintzberg har 
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dock fått erkännande för att hans strategier tillfångatar vikten av konkurrensstrategier 
i en dynamisk och komplex miljö. 
 
Pris: Konkurrensfördelen härstammar från att den tillåter företaget att ha lägre priser 
än genomsnittspriserna på marknaden. 
Marknadsföringsimage: Skapandet av en särskild bild i konsumenternas medvetande 
och använder den bilden som konkurrensmedel.   
Produktdesign: Konkurrerar genom att erbjuda önskvärda produktfunktioner och 
designkonfigurationer. 
Produktkvalitet: Erbjuder en högre reliabilitet och prestanda till jämförbara priser. 
Produktsupport: Erbjuder en högre service i form av kundtjänst. 
 
2.3.3 Veliyath och Fitzgeralds konkurrensstrategi 
Veliyath och Fitzgerald (2000) har en alternativ teori till hur man skapar långsiktiga 
konkurrensfördelar som integrerar både Porters (1980) och D’Avenis (1995) teorier. 
Genom att applicera Porters tre konkurrensstrategier inom varje arena från D’Avenis 
teori om hyperkonkurrens anser de att långsiktiga konkurrensfördelar kan skapas. 
Långsiktigheten av fördelarna avgörs av företags förmågor att matcha deras resurser 
och kompetenser med besörjandet av konsumenternas behov, samt tillhandahållandet 
av kundvärde. Genom att sammankoppla en serie av sådana fördelar kan företaget 
skapa långsiktig lönsamhet. (Veliyath & Fitzgerald, 2000) 
 
2.3.4 Grants konkurrensstrategier för mogna industrier 
När en industri eller bransch rör sig mot ett moget stadie i industrins livscykel finns 
det fyra strategier som är specifikt utformade för att skapa konkurrensfördelar under 
dessa omständigheter. Grants teori är applicerbar då hemelektronikmarknaden 
tenderar att röra sig mot ett moget stadie. (Grant, 2005) 
 
1. Kostnadsfördelsstrategi 
Kostnadseffektivitet är inte en hållbar strategisk konkurrensfördel utan ett krav för 
överlevnad i en mogen industri. Kostnadsfördelar kan i mogna branscher leda till 
konkurrensfördelar genom bland annat stordrift. De kan också genereras utifrån att 
satsa på billiga insatsvaror genom att utnyttja väletablerade relationer med 
leverantörer, samt revidera kostnadsstrategin och fokusera på låga omkostnader. 
(Buzzell & Gale, 1987) Kostnadsfördelar skapas utifrån att kostnadsreducera 
överkapacitet och ständigt anpassa sig till miljökontexten (Hambrick & Schecter, 
1983). 
 
2. Segment- och kundvalsstrategi 
Genom att nischa sig mot andra kundsegment än sina konkurrenter kan ett företag ha 
en högre lönsamhet än övriga företag i samma mogna industri. Segmentfokusering 
skapar uppdelning av marknader ända ner till den individuella kundnivån, vilket ger 
möjlighet att fokusera på de kunder som är mest lönsamma inom ett visst segment. 
(Grant, 2005) 
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3. Differentieringsstrategi 
Att isolera sig från eventuell priskonkurrens är särskilt intressant på en mogen 
marknad, trots problemet att produktstandardisering minskar kundernas vilja att betala 
premium priser för differentierade erbjudanden. Grant (2005) menar att trots att 
produkter på en mogen marknad blir standardiserade så kan företag differentiera sig 
med kompletterande tjänster. 
 
4. Strategisk innovationsstrategi 
Strategisk innovation i en mogen industri kan utvinnas genom att omdefiniera ett 
företags aktuella marknad och fokuserade marknadssegment genom att omfamna nya 
kundgrupper eller att addera produkter och tjänster med relaterade funktioner. För att 
skaffa konkurrensfördelar i en mogen industri bör man använda sig av strategisk 
innovation som kräver en entreprenöriell organisation med möjlighet att 
experimentera och lära. (Stopford & Baden-Fuller, 1994) 
 
2.3.5 Kotlers et al. differentieringsfaktorer 
Slutligen hävdar Kotler, Armstrong, Saunders & Wong (1996) att skapandet av 
överlägset kundvärde är det som genererar konkurrensfördelar, oavsett marknadens 
eller industrins mognadsstadie. En differentieringsstrategi genereras utifrån olika 
differentieringsvariabler som kretsar kring; produkten och dess utformning, service 
inklusive leveranshastighet och kundservice, kommunikations- och 
försäljningskanaler, val av personal, eller image som slogans eller kända personer 
som konsumenter associerar företaget/produkten med. (Kotler et al., 1996) 
 
Överlag grundar sig alla konkurrensstrategier på att företag i mogna industrier under 
hård konkurrens, måste vara differentierade. Porters (1980;1985) och Grants (2005) 
teorier utgår i stort sett från samma holistiska, abstrakta strategier medan Mintzberg 
(Grant, 2005) och Kotler et al. (1996) utformar sina strategier utifrån konkreta, 
specifika differentieringsfaktorer. Alla strategier är relevanta eftersom de dels tar 
hänsyn till hur strategi skapas på dynamiska marknader och dels har olika syn på 
huruvida konkurrensfördelar och kundlojalitet kan skapas temporärt eller långsiktigt. 
Veliyath och Fitzgerald (2000) integrerar dimensionen av att kombinera Porters 
(1980) strategier inom hyperkonkurrens (D’Aveni, 1995, 1998) för att skapa 
långsiktiga fördelar vilket de andra teorierna inte gör. Vidare så behöver flera av 
teorierna användas då de kompletterar varandra. Konkurrensstrategin måste inbegripa 
en övergripande strategi med kostnadsöverlägsenhet, differentiering eller fokus, men 
samtidigt integrera hur den praktiskt ska implementeras med hjälp av 
differentieringsfaktorerna.    
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2.4 Kundlojalitet 
Konsumenternas attityd, föreställningar, resurser, tid och förmåga att förstå 
information avgör deras konsumentbeteende. Den sociala miljön som omger 
konsumenterna, grupperna de känner tillhörighet till och vad de värderar påverkar 
också deras beteende. Det råder även ett samband med produktutbudet på marknaden 
och hur säljarna kommunicerar detta. (Knutsson & Söderlund, 1989) 
  
2.4.1 Kundintegration 
Med den teknologiska utvecklingens framgång har konsumenterna fått tillgång till 
mer information vilket också har ökat deras makt i distributionskedjan. Kundens 
behov står i centrum och fokus har skiftat från massproduktion till skräddarsydda 
produkter och tjänster skapade för den individuella konsumenten. Deras 
förhandlingskraft har stigit och de bidrar till den rådande konkurrensen i dagens 
affärsmiljö. Gapet mellan konsumenter och producenter har radikalt minskat och 
konsumenter har blivit producenter genom hur de för vidare information. Det räcker 
inte att förstå kundens behov och önskningar, de måste artikulera dem och skapa 
innovativa lösningar för att skapa kundvärde. (Tapscott, 1997) Numer deltar även 
kunderna i skapandet av nya produkter för att generera personliga upplevelser vid 
konsumtion. Kunderna är en del av företagets interna aktiviteter och deras interaktion 
i värdeskapandet är avgörande för konkurrenskraften. (Prahalad & Ramaswamy, 
2003) 
  
2.4.2 Överträffande av förväntningar  
Enligt Clemons, Gu och Spitler (2002) skapas kundlojalitet och kundvärde genom att 
erbjuda förtjusning. Författarna har identifierat tre källor till förtjusning; perfekt 
passform med kundernas förväntningar, perfekt passform med kundernas önskningar 
och oväntad extra service. 
 
Att förtjusa kunderna blir dock svårare att bemästra över tiden eftersom deras 
förväntningar reduceras efterhand. Värdeerbjudandet blir över tiden mindre 
förvånande och skapar en perfekt passform med deras förväntningar, istället för att 
överträffa dem. Det finns tre generiska strategier för att leverera förtjusning; antingen 
genom premium och extremt fokuserad positionering, genom kundmedverkan i 
skapandeprocessen, eller genom att tjäna flera segment samtidigt men med 
skräddarsydda produkter. För att implementera någon av de ovanstående strategierna 
och skapa lönsamhet krävs det att kunderna är villiga att betala en premie för att bli 
förtjusta. Samtidigt får priset inte överstiga konkurrenternas eller kostnaden om de 
skulle skapat produkten/utfört tjänsten själva. Förtjusningsbaserade strategier skapar 
långvariga konkurrensfördelar om de inte kan imiteras av konkurrenterna. (Clemons 
et al., 2002)  
  



 30 

2.4.3 Skräddarsytt försäljningsbeteende 
Tack vare konsumenters förmåga att via Internet informera sig om utbud och priser på 
marknaden finns det ett mindre konsumentbehov av återförsäljare och butikspersonal. 
Samtidigt sker en ökad kundfragmentering där konsumenter i större utsträckning 
efterfrågar skräddarsydda produkter och tjänster till deras personliga behov. 
Återförsäljares butikspersonal måste därmed anpassa sina försäljningsbeteenden till 
de enskilda konsumentbehoven eftersom butikspersonalens beteende är kritiskt i 
kundernas köpprocesser. När kunderna väl besöker återförsäljarna istället för att 
handla på Internet beror det på att de vill minska den uppfattade risken kring felköp. 
(Sharma, 2001) 
 
För att återförsäljarnas personal ska kunna påverka konsumenternas beslutsfattande 
krävs det att personalen har ett kundorienterat synsätt och visar empati, affekt och 
tillgänglighet att lösa kundens problem både före och efter ett köp. Vidare så påverkar 
återförsäljarnas trovärdighet den långsiktiga och lojala relationen med kunderna. Ju 
mer trovärdighet en försäljare visar desto mer tillgängliga blir kunderna för hans 
argumentation och beteende. (Sharma, 1990)  
  
Även om ovanstående forskare har olika uppfattningar om hur kundlojalitet skapas 
givet hård konkurrens och dynamiska marknader, så tenderar den generella 
uppfattningen vara att företags erbjudanden måste vara differentierade och 
skräddarsydda för konsumenternas behov för att skapa kundlojalitet. Erbjudandena 
måste dessutom överträffa kundernas förväntningar.  
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3 Metod 
Kapitlet inleds med val av forskningsansats, val av undersökningsmetod och 
urvalsstrategi. Därefter presenteras insamlingsmetod av data och tillvägagångssätt 
samt en diskussion om uppsatsens validitet och reliabilitet. 
  
I detta avsnitt vill vi presentera hur vi har gått tillväga och vilka metoder vi har använt 
för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. I allra största utsträckning har vi 
refererat till Bryman och Bell (2005) och de metodologiska ansatser som de redogör 
för.  
 
3.1 Kvalitativ forskningsansats 
Kvantitativ forskning kännetecknas i större utsträckning än kvalitativ för numerisk 
insamling av data och statistiska testers samband mellan olika variabler. Kvantitativ 
forskning återger en mer statisk bild av verkligheten än vad kvalitativ forskning ger. 
(Bryman & Bell, 2005) Den kvantitativa metoden kritiseras även för att vara för 
allmän eftersom den inte ger djup till insamlat material (Jacobsen, 2002). Därför har 
vi valt att besvara att besvara syftet med en kvalitativ metod. Insamling av data har 
skett genom intervjuer som betraktas som en strukturerad störning i 
intervjupersonernas dynamiska verklighet (Bryman & Bell, 2005). Vi ämnar återge 
aktörsperspektivet på dagens konkurrenssituation och då är en beskrivande kvalitativ 
fallstudie nödvändig för att identifiera intervjupersonernas uppfattningar om denna 
(Oates, 2006). Intervjuerna syftar till att ge rum för återförsäljarnas perceptioner om 
konkurrenssituationen och tillfångata nyansering och personliga tolkningar. Dessa 
måste belysas för att förstå hur återförsäljarna utifrån denna valt att utforma sina 
respektive konkurrensstrategier och differentieringsmetoder.  
 
3.2 Undersökningsmetod  
Vid en induktiv ansats ses en relation mellan teori och empiri där teori genereras 
utifrån empiri. Vid en deduktiv ansats däremot ser man till relationen mellan teori och 
empiri där empiri genereras utifrån teori. I praktiken är det svårt att särskilja och 
grunda en tillförlitlig studie på enbart induktiv eller deduktiv ansats eftersom båda 
metoder till viss mån är integrerade i varandra. (Bryman & Bell, 2005) Vi har därmed 
valt en ansats som innebär en kombination av de båda, en abduktiv ansats.   
 
En abduktiv ansats innebär att man utgår ifrån både teori och praktik men för den 
sakens skull inte bortser från teoretiska föreskrifter och empiriska fall (Andersen, 
1998). Vi ämnar undersöka hur intervjupersonernas tolkningar av 
konkurrenssituationen samt återförsäljarnas ansatser för att bemöta konkurrensen kan 
härledas till teoretiska begrepp. Således motiverar vårt syfte en abduktiv ansats då den 
ger oss möjligheten att kartlägga hur teoretiska begrepp är applicerbara för vår 
empiriska undersökning, men även möjligheten att hitta fenomen och mönster i 
empirin och återförsäljarnas strategiska arbete som inte kan härledas till teori. Den 
abduktiva metoden har påverkat vår forskningsprocess genom att vi har varit tvungna 
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att analysera diverse teorier för att kunna avgöra designen på vår empiriska 
undersökning. Detta har varit nödvändigt för att få en förståelse för hur 
hemelektronikbranschen har utvecklats genom åren, hur konkurrensen progressivt har 
ökat, och dessutom hur detta kan relateras till både påverkan och orsaker av 
fallföretagens konkurrensstrategier. Den abduktiva ansatsen har gjort det möjligt att 
besvara uppsatsens frågeställning samt gett utrymme för tolkningar vilket varit 
essentiellt då vi själva konstruerat och tolkat våra intervjuer.  
 
De kvalitativa intervjuerna med personerna på fallföretagen har gjorts för att kartlägga 
återförsäljarnas uppfattning om konkurrenssituationen och vad deras 
konkurrensstrategier fokuserar på under de rådande omständigheterna. Övriga 
intervjuer med branschanalytiker har gjorts med syftet att få en mer objektiv och 
opartisk bild till konkurrenssituationen och dess utveckling samt vad återförsäljare 
generellt bör integrera i sina konkurrensstrategier.  
 
3.3 Urvalsstrategi 
För att besvara uppsatsens syfte definierades först kategorin hemelektronik (se 1.4 
Avgränsningar). Därefter kartlades vilka återförsäljare inom Sverige som säljer 
hemelektronik. Utifrån det har vi använts oss av en maximal variationsstrategi med 
anledning av att få en bred spridning och variation i urvalet av återförsäljarnas 
försäljningskanaler. Det beror på att vi utgår ifrån att de har olika uppfattning om 
konkurrenssituationen och konkurrensstrategier (Miles & Huberman, 1994). Denna 
strategi valdes för att kunna jämföra information mellan återförsäljare med fysiska 
butiker och återförsäljare av både e-handel och fysiska butiker samt endast e-handel. 
Denna strategi ger en mer rättvisande bild av hur konkurrenssituationen i sin helhet 
uppfattas av branschens alla typer av aktörer.  
 
Vidare har vi begränsat urvalet av företag till återförsäljare som är specialiserade på 
hemelektronik och i huvudsak agerar inom den renodlade hemelektronikbranschen. 
För att få en uppfattning om vilka aktörer som bedöms vara mest konkurrensutsatta i 
media gjordes en kartläggning av nyhetsartiklar sedan Onoffs konkurs i september 
2011 fram till februari 2012. Då återstod följande företag; Media Markt, Siba, 
Elgiganten, Dustin Home, Audio Video, Expert och Netonnet. Dessa företag 
kontaktades för intervjuer och utifrån de som var villiga att delta återstod våra 
fallföretag; Media Markt, Siba, Dustin Home och Audio Video.   
 
Anledningen till att personer från branschorganisationer har intervjuats grundar sig i 
att samma intervjupersoner har uttalat sig i media om hemelektronikmarknadens 
konkurrenssituation. För att skapa större tillförlitlighet till vår studie har vi därmed 
valt att inte enbart använda oss av nyhetsartiklar med intervjupersonernas uttalanden 
som underlag, utan velat få primära uttalanden från de originella källorna.  
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3.4 Insamling av data 
Vi har valt att samla in empirisk data genom både primär- och sekundärkällor. 
Primärdata är den information vi samlat in från telefonintervjuer med fallföretagen 
och branschanalytiker (Bryman & Bell, 2005). Primärdata utgörs också av 
information om fallföretagen och intervjupersonernas tillhörande verksamheter från 
deras hemsidor samt mediala uttalanden och nyhetsartiklar. Detta har gjorts för 
komplettera den information som intervjupersonerna bidragit med. Vi vill därmed 
skapa en grundläggande förståelse kring de företag vi undersöker och skapa en 
plattform för att kunna dra paralleller mot uttalandena från våra intervjupersoner. Vi 
anser att kompletterade information från granskande media ger en mer rättvisande 
bild av situationen i branschen. 
 
Anledningen till att vi har valt att konstruera egna intervjuer och undersökningar 
grundar sig i det faktum att vi inte funnit några relevanta källor, däribland intervjuer 
och tidigare forskning, för att besvara våra frågeställningar. Då vi har velat göra en 
beskrivande fallstudie på konkurrenssituationen och dess påverkan för återförsäljarnas 
strategier på marknaden idag, har tidigare uppsatser, intervjuer och information inte 
varit oss till gagn.   
 
Intervjuformulären har strukturerats i kategorier utifrån den kronologiska ordningen 
på vår teoretiska referensram. Med denna metod har vi ämnat få intervjupersonernas 
uppfattningar om de teoretiska faktorer som definierar hård konkurrens, 
konkurrensstrategi samt differentiering. Analys av insamlad data har gjorts genom att 
relatera intervjuresultaten till det teoretiska ramverket för att se huruvida teorin 
förstärker, försvagar eller modifierar det empiriska underlaget. Utifrån det har sedan 
slutsatser dragits och genererat ett teoretiskt respektive empiriskt bidrag.  
 
Sekundärdata är information som hänvisas till primärdata som har skrivits eller 
samlats in av andra än författarna själva (Jacobsen, 2002). Anledningen till att vi har 
valt att komplettera intervjudata med skriftliga sekundärkällor är för att stödja 
reliabiliteten och validiteten från våra intervjupersoner (Bryman & Bell, 2005). I vårt 
fall utgörs de sekundära källorna av fakta om branschens utveckling från 
Nationalencyklopedin, statistik om fallföretagens ekonomiska ställningar från 
webbsidan Alla Bolag och övrig relevant information från organisationer som HUI, 
Konkurrensverket och Unionen.  
 
3.5 Tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där personerna på fallföretagen och 
branschorganisationerna har intervjuats enligt ett förutbestämt intervjuschema med 
öppna frågor som gett utrymme åt möjligheten att ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 
2005). Med denna metod har vi möjlighet att få ett större djup i intervjun där 
intervjupersonerna tillåtits att tillägga information utöver ställda frågor.  
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Två olika intervjuguider har skapats för intervjupersonerna på fallföretagen respektive 
branschorganisationerna. Intervjuguiderna har strukturerats kring konkurrenssituation, 
konkurrensstrategi och kundlojalitet för att följa vår abduktiva ansats och besvara 
uppsatsens syfte. Branschanalytikerna är inte specialiserade på enskilda återförsäljares 
strategier men har förutsatts ha mer tillförlitlig, opartiskt och sann kunskap om 
branschen då de bevakar den utifrån.  
 
Intervjupersonerna har valts ut genom att kontakta press- alternativt 
informationsansvariga på respektive företag och organisation enligt urvalsstrategin. 
Personerna vi har intervjuat har ledande positioner så som informationsansvariga, 
direktörer, och konsulter. Intervjuerna har spelats in per telefon och intervjusvaren har 
även noterats under intervjuernas gång, för att på bästa sätt kunna återge den 
information som intervjupersonerna delat med sig av. Intervjusvaren har omskrivits 
från inspelningarna och redovisas i empirin.  
 
3.6 Studiens pålitlighet och tillförlitlighet 
Intervjuerna har gett utrymme för subjektiva bedömningar vilket till viss del 
ifrågasätter intervjusvarens tillförlitlighet och reliabilitet. Dessutom skiljer sig 
utsträckningen av intervjupersonernas svar med hänsyn till hur mycket information de 
har velat och tillåtits delge på grund av sekretess- och konkurrensskäl. Vi anser dock 
att subjektiva bedömningar varit del av vårt syfte för att kartlägga olika återförsäljares 
och branschanalytikers uppfattningar om konkurrenssituationen på marknaden. 
 
3.6.1 Reliabilitet 
LeCompte och Goetz (1982) skiljer mellan intern och extern reliabilitet. Extern 
reliabilitet står för i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas och replikeras 
av andra forskare (LeCompte & Goetz, 1982). Vår studie kommer inte tillföra hög 
extern reliabilitet då hemelektronikbranschens fortskridande är beroende av ständiga 
strukturella förändringar. Vi kan med viss säkerhet anta att intervjupersonernas 
uppfattningar inte kommer att vara desamma framöver. Således påverkar inte framtida 
förändringar tillförlitligheten i våra intervjuer.  
 
Intern reliabilitet innebär att forskarna som utför studien kommer överens innan 
studien utförs om hur de ska tolka det som undersöks (LeCompte & Goetz, 1982). 
Under forskningens gång har vi gemensamt analyserat och diskuterat all insamlad 
information och intervjudata för att göra konsekventa bedömningar av informationen. 
Med våra intervjuer ämnade vi att med hjälp av identiskt ställda intervjufrågor för 
återförsäljare respektive branschanalytiker mäta samma variabler. Intervjuerna har 
spelats in och transkriberats för att öka reliabiliteten. Ljudupptagningar har även 
granskats av oss gemensamt för att skapa en entydig bild av informationen då inte alla 
intervjuer utförts av samma forskare. Därmed bedömer vi reliabiliteten som hög. 
 
Reliabiliteten i primärdata anses som hög då den har samlats in strukturerat från 
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ursprungliga källor. Intervjuerna har utförts för att stödja informationen som hämtats 
från media och informationens reliabilitet. Reliabiliteten i sekundära data anses vara 
hög då den hämtats från institutionella källor som HUI och Unionen samt från 
vetenskapliga artiklar, facklitteratur och publicerade källor.  
 
3.6.2 Validitet 
Denna undersökning håller en hög inre validitet då vi samlat in vår empiri genom att 
intervjua återförsäljare som har direkta associationer med den svenska 
hemelektronikbranschen och som arbetar med konkurrenssituationen på en daglig 
basis. Dessutom har vi intervjuat branschanalytiker som har indirekta associationer 
med marknaden men som ändå ansetts benägna att uttala sig om 
konkurrenssituationen. Intervjupersonernas svar har spelas in via telefon och 
transkriberats verbalt vilket förstärker studiens validitet. Intervjupersonerna har 
dessutom tagit del av sina uttalanden i efterhand för godkännande i form av 
respondentvalidering som ytterligare stärker uppsatsens validitet (Bryman & Bell, 
2005). Vi har använt oss av en kvalitativ metod och en beskrivande studie vilket 
skapar svårigheter att bidra med en hög yttre validitet eftersom vi undersöker en 
dynamisk och föränderlig miljö. 
 
Våra primärkällor är hämtade från intervjuer med aktuella befattningshavare på 
fallföretagen, slogans från deras hemsidor för att se vad deras respektive strategier 
fokuserar på samt aktuella och relevanta nyhetsartiklar. I våra sekundära källor har vi 
använt oss av så nypublicerad forskning, data och information som möjligt för att 
stärka studiens aktualitet. Sammanlagt bidrar det till vår höga inre validitet.  
 
3.7 Källkritik 
Vi har genom att kritiskt granska våra källor ökat studiens reliabilitet och validitet 
genom att göra referenser till andra forskare samt analyserat hur dessa har kunnat 
bidra till vår undersökning. 
 
Vi har fokuserat på litteratur och vetenskapliga artiklar utifrån vår handledares 
rekommendationer och från ansedda tidskrifter för forskning om affärsstrategi och 
konkurrens. Granskningar enligt vår källkritiska tillvägagångssätt har gjorts för att 
informationen som uppsatsen grundar sig på skall vara så korrekt, trovärdig, pålitlig 
och aktuell som möjligt. De vetenskapliga artiklar vi har använt i studien har hämtats 
från Lunds Universitets databaser LibHub och Summon som vi bedömer vara 
tillförlitliga källor. Det bör poängteras att med en omfattande brist på tidigare 
forskning för konkurrenssituationen och konkurrensstrategier på den svenska 
hemelektronikmarknaden, och hemelektronikmarknader överlag med fokus på 
återförsäljningsledet, så har valda teorier till viss del applicerats utifrån andra 
branscher.    
  
Viss kritik bör riktas mot den del av empirin som behandlar kartläggningen av 
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hemelektronikbranschens utveckling och specifikt hur utvecklingen påverkat 
återförsäljarna. Då vi endast fokuserar på återförsäljarna har vi kombinerat den 
allmänna elektronikindustrins utveckling med information från fallföretagens 
hemsidor samt nyhetsartiklar och institutionella publikationer om detaljhandeln. 
Större delen av den information som behandlar elektronikindustrins utveckling ser 
inte enbart till hemelektronikbranschen och har hämtats från en och samma källa, 
Nationalencyklopedin. Detta grundar i sig en allmän brist på informationsunderlag 
och forskning om specifikt den svenska hemelektronikindustrins utveckling.  
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4 Empiri  
Inledningsvis redogör kapitlet för utvecklingen av elektronikbranschen och 
fallföretagens etablering på marknaden. Därefter presenteras i case-baserad ordning 
en bakgrundspresentation och intervjuresultaten för respektive fallföretag och 
branschanalytiker. Avslutningsvis illustreras en summering av fallföretagens 
konkurrensfaktorer i Tabell 4.8.  
  
 
4.1.1 Elektronikbranschens utveckling  
Den svenska hemelektronikbranschen har växt fram som en gren inom 
elektronikindustrin och som ett resultat av industrialismen med en rad teknologiska 
innovationer under 1800- och 1900-talet. Ytterligare faktorer som bidragit till dess 
utveckling är internationella handelsavtal som har syftat till att förenkla handel över 
nationella gränser (Nationalencyklopedin, 2012). Sveriges beslut att gå med i EU 
1995 främjade handeln mellan EU-länderna genom att tullar togs bort och att 
landsgränser suddades ut (Europeiska Unionen, 2012). 
 
 På 1800-talet revolutionerade elektriciteten samhället genom uppfinningar som 
glödlampan, kraftverk och elektriska motorer. Dessa innovationer lade grunden för 
telefoni, radio och Tv. Transistorteknikens genombrott på 1900-talet var startskottet 
för hemelektronikbranschens utformning och gjorde att bandspelare, videokameror, 
videobandspelare och kassetter kunde tillverkas i mindre storlek, till en lägre kostnad 
och för privat konsumtion. (Nationalencyklopedin, 2012) 
 
Spridningen av teknologin gav de tillverkande företagen nya expansionsmöjligheter 
och internationella aktörer etablerade sig på nationella marknader. Däribland nämns 
japanska Sony som revolutionerade den globala hemelektronikmarknaden genom att 
tillgodose konsumenter med nya innovationer på kort tid. (Nationalencyklopedin, 
2012) I Japan utmärktes de stora koncernerna Matsushita som lanserade varumärkena 
Technics och Panasonic, Mitsui gruppen med Toshiba, och Furukawa med Fuji och 
Fujitsu. Allt eftersom flera aktörer insåg lönsamheten och tillväxtpotentialen i 
branschen så öppnade globaliseringen upp för internationell handel, ökad etablering 
av internationella aktörer och större konkurrens. (Schiberras, 1983) 
 
Avreglering och en ökad fri handel gjorde att en stor del av den globala tillverkningen 
flyttades till lågavlönade regioner. I Japan framförallt utvecklades stora möjligheter 
till exportintäkter. Företag från Taiwan, Hongkong och Sydkorea började 
massproducera hemelektroniska apparater och blev konkurrenskraftiga genom billig 
arbetskraft och högteknologisk innovation, som attraherade västerländska tillverkare. 
Agenter, grossister och återförsäljare blev nya mellanhänder inte bara på nationell 
nivå utan även internationellt för att tillgodose konsumenter med varor. 
(Nationalencyklopedin, 2012) 
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Efter 1980-talets introduktion av CD-spelaren, mobiltelefonen och datorn följde en 
tillväxtperiod för elektronikbranschen. Globalisering tvingade producenter och 
mellanhänder till differentiering och många företag flyttade sina verksamheter till 
Ostasien för att reducera kostnader och integreras i regionens teknologiska innovation.  
Global massproduktion av hemelektronik skapade ett utbudsöverskott och genererade 
konkurrens mellan tillverkare. Under tiden som antalet etablerade återförsäljare var få, 
innebar detta stor frihet att välja mellan globala leverantörer, vilket satte den stora 
mängden producenter under konkurrens. (Nationalencyklopedin, 2012) 
 
Internets genombrott på 1990-talet lade grunden för det globala 
kommunikationsnätverket. Genom att bli stödkanal till butiksförsäljning skapade 
Internet möjligheter för e-handlare att prisdiskriminera med färre butiks- och 
personalkostnader. För konsumenterna innebar detta en möjlighet att lokalisera, 
evaluera och köpa ett större utbud av produkter än vad de kunnat tidigare i butiker. 
(Brynjolfsson, Hu & Smith, 2006) 
 
Vidare skapade prisjämförelsehemsidor transparens genom att förse allmänheten med 
pris- och produktinformation. Hemsidorna minskade konsumenternas sökkostnader 
och ignorerade återförsäljarnas differentieringsmetoder. (Smith, 2002) När antalet 
återförsäljare ökade för att tillfredsställa konsumentefterfrågan, skapades konkurrens 
även i detta led. I takt med konsumenternas ökade informations- och utbildningsnivå 
samt det växande utbudet av varor och tjänster, har de fått mer makt och köpkraft 
gentemot återförsäljarna. (Kotzab, Grant, Teller & Halldorsson, 2009) 
 
4.1.2 Återförsäljarnas etablering 
Svenska hemelektronikmarknaden utgjordes på 1950- och 1960-talet av flera lokala 
radio- och Tv handlare med butiker i Sveriges tätorter. Bland dessa etablerades bland 
annat fackhandelskedjorna Expert, Audio Video och Siba (Audio Video, 2012; Expert, 
2012; Siba, 2012). 1971 öppnade det numera konkurssatta Onoff och 1994 den första 
utländska stormarknaden Elgiganten (Elgiganten, 2012; Onoff, 2012). Elgiganten gick 
in storskaligt på marknaden med många, stora varuhus belägna utanför städernas 
centrum, till skillnad från de föregående fackhandelskedjorna (Elgiganten, 2012). 

På 1990-talet ersattes mindre butiker med varuhus som tog stora marknadsandelar 
(Nationalencyklopedin, 2012). Mindre butiker specialiserade sig på nischer av 
kundsegment med exklusiva produkter, hög service och teknisk expertis (Unionen, 
2008). Samtidigt fokuserade de stora kedjorna Onoff och Elgiganten på större butiker, 
lägre priser och lägre servicenivå vilket genererade lönsamhet av effektivitetsskäl. 
När Elgiganten och Onoff började sälja vitvaror och när flera återförsäljare började 
erbjuda finansiella- och installationstjänster lades grunden för den 
branschöverskridande konkurrensen inom detaljhandeln. Mellan 1970 och 1998 
förlorade detaljhandeln 20 % i privat konsumtion till konsumenter som köpte mer 
tjänster än varor. (Bergström, 2002) 
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E-handeln skapade en ny försäljningskanal som minskade personal- och 
butikskostnader, öppnade upp för större marknader, kortare försörjningskedjor och 
låga konsumentpriser (Posten, Svensk Distanshandel & Handelns Utredningsinstitut, 
2011). Millennieskiftet blev e-handelns startskott och de kedjor som tidigare haft 
postorderförsäljning var de som först blev lönsamma. Återförsäljarna började 
successivt komplettera sin butikshandel med lönsam e-handel. (Delden, Hansson, 
Högrell & Jakobsson, 2001) Internet gav dessutom återförsäljarna möjlighet att 
marknadsföra sina produktsortiment via sina hemsidor och erbjuda handel utom 
ordinarie butiksöppettider (Unionen, 2008). 
 
Under samma epok etablerades även andrahandsmarknader där hemelektronik 
handlades mellan konsumenter (Blocket, 2012). Prisjämförande internetsidor blev 
också aktuella där konsumenter kunde undersöka och jämföra kedjornas utbud och 
priser som skapade en priskänslighet hos konsumenterna och gjorde pris till en viktig 
konkurrensfaktor (Smith, 2002).  
 
Media Markts etablering 2006 förändrade konkurrenssituationen genom att kedjan 
positionerade sig som marknadens prispressare med aggressiva 
marknadsföringskampanjer. El-Giganten och Media Markt stämde därefter varandra 
om vartannat för falsk marknadsföring gällande produktpriser (Westerberg & Schori, 
2010). Konkurrensens inverkan på återförsäljarna resulterade bland annat i att 
Netonnet varslade en del av sina anställda (Lundström, 2010). 
 
2008 och 2009 års finanskris drabbade den svenska ekonomin hårt och 
revisionsfirman PricewaterhouseCoopers konstaterade i en trendrapport 2011 att 
hemelektronikbranschen var en av de branscher som drabbades hårdast 
(PricewaterhouseCoopers, 2011). E-handeln tenderade dock att vara mer 
motståndskraftig mot konjunkturella förändringarna än butikshandel vilket 
uppenbarades under julhandeln 2008 när e-handlarnas försäljning ökade och 
butiksåterförsäljarnas minskade (Posten, 2011). 
 
 Jan von Zweigberk, branschansvarig för detaljhandeln på PwC konstaterade att för 
detaljhandeln blev e-handelssidorna viktiga skyltfönster och marknadsföringskanaler 
(Reckmann, 2011). Marknadsföring har idag blivit ett starkt konkurrensmedel och 
under 2010 så spenderade El-Giganten följt av Media Markt, ICA, Ikea, Willys och 
Coop mest pengar bland svensketablerade företag på marknadsföring och reklam i 
Sverige enligt SIFO (Östgren, 2011). 
 
Samtliga fallföretag förutom Dustin Home har gått med förlust de senaste tre åren. 
(Alla Bolag, 2012). Övriga återförsäljare som Netonnet, Expert och Elgiganten har 
också gått med förlust (Dagens Industri, 2012). Onoff gick i konkurs elfte juli 2011 
(Goldberg, 2011). Därtill drabbades Netonnet av stora ekonomiska problem under 
2010 och köptes under 2011 upp av Sibas holdingbolag Waldir (Ågren, 2011).   
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Sedan Media Markts etablering har det öppnats 25 varuhus men sedan dess har kedjan 
gått med en samlad förlust på en miljard kronor (Dagens Industri, 2012). Siba har 
redovisat försämrade vinster sedan 2005 och dubblerade nästintill sin förlust mellan 
2010 och 2011 (Alla Bolag, 2012). Dessutom stängdes ett av varuhusen i Moraberg 
ned i april 2011 med anledning av den minskade lönsamheten (Hedlund, 2011). Sibas 
VD Fabian Bengtsson kommenterade konkurrenssituationen i juli 2011 till Dagens 
Nyheter: 
 

“  Vi är ett finansiellt starkt företag som funnits i 60 år. Vi kommer att ta upp 
kampen med dessa internationella aktörer. De tar vinstmedel från marknader med 
lägre konkurrens och går med stora förluster i Sverige för att skapa oligopol.“  

(Hedlund, 2011) 
 
I samma artikel uttalade sig Håkan Ylinenpää, professor i entreprenörskap vid Luleå 
Tekniska Universitet, och konstaterade att hemelektronikbranschen präglas av 
priskrig. Aktörerna som stödjs av stora internationella koncerner, däribland Media 
Markt, försöker ta marknadsandelar genom brutal prispress som är ett bevis på att 
marknadsekonomin fungerar. På kort sikt vinner konsumenterna men på lång sikt kan 
det innebära förhöjda priser om konkurrenssituationen blir monopolistisk. (Hedlund, 
2011) 

Konkurrenssituationen har således drabbat flera återförsäljare på marknaden. Arnberg 
kommenterade 2011 att hemelektronikbranschen har blivit tuff där El-Giganten och 
Media Markt konkurrerar med offensiva etableringsstrategier, stora butikskoncept och 
kapitalstarka internationella ägare vilket gör att de fortsätter konkurrera. På HUI har 
man gjort bedömningen att fler butiker kommer försvinna och att bland annat Siba får 
det tuffast framöver. (Zenou, 2012) 
 
4.2 Case intervjuer 
För att underlätta läsarens förståelse för sambandet mellan utvalda intervjupersoners 
deltagande och deras organisationers associationer till hemelektronikmarknaden, 
presenteras intervjuerna i case. Varje case redogör för bakgrunden till respektive 
fallföretags och branschorganisations verksamhet, intervjupersonernas befattning 
samt intervjuresultat. Avslutningsvis presenteras en summering av fallföretagens 
huvudsakliga framgångsfaktorer.  

4.3 Media Markt 
4.3.1 Bakgrund 
I Sverige förvaltas varumärket Media Markt och dess butiker av den tyska 
hemelektronikkedjan Media Saturn Holding Sweden AB. Media Markt etablerade sig 
2006 på den svenska marknaden med stora varuhus, stora utbud och låga priser. 
Decentralisering och kundfokusering är Media Markts grundprinciper och visar sig i 
deras ägandestruktur vad gäller varuhusen. Det finns idag 25 Media Markt varuhus 
och alla drivs som separata aktiebolag av lokala butikschefer som äger 10 % av 
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företaget. Butikscheferna har stor frihet att sköta stora delar av inköpsprocesserna och 
utforma sina egna produktsortiment. Media Markt har många slogans i Sverige och 
positionerar sig genom att ha ”grymma produkter till larvigt låga priser”. Media 
Markt satsar på ett erbjuda ett brett sortiment av märkesvaror till väldigt låga priser. 
Media Markt säljer idag produkter enbart i sina stora varuhus som är belägna utanför 
Sveriges stadskärnor och har ingen e-handel. (Media Markt, 2012) 
 
4.3.2 Intervjuresultat 
4.3.2.1 Konkurrenssituation 
Per Wernersson, inköpsdirektör på Media Saturn, beskriver konkurrenssituationen på 
hemelektronikmarknaden i Sverige idag som extrem. Det råder branschkrig mellan 
marknadens aktörer som präglas av hård prispress där de utmanar varandra genom att 
sätta låga priser för att attrahera konsumenter. Återförsäljarna på dagens marknad är 
förlorare och konsumenterna vinnare då priserna sjunker.  
 
Vad gäller branschens utveckling konstaterar Wernersson att det har skett en naturlig 
utveckling där globalisering och låga inträdesbarriärer till marknaden gjort det möjligt 
för utländska och kapitalstarka aktörer att etablera sig vilket har ökat konkurrensen. 
Från att det före 1974 fanns små centralt belägna återförsäljare har stormarknaderna 
med Elgiganten som första inträdande aktör tagit befäl med stora butiker och e-handel. 
De återförsäljarna med utländska koncerner i ryggen har dessutom råd att sätta lägre 
priser. Med stora satsningar på marknadsföring, låga priser, effektivare 
kostnadsstruktur och stor försäljningsvolym har spelreglerna ändrats och de mindre 
kedjorna är inte längre lika kapabla att konkurrera på marknaden.  
 
Wernersson tror att den tuffa konkurrenssituationen kommer att bestå ett tag framöver 
men på lång sikt spår han att fler mindre aktörer kommer att slås ut på grund av att de 
inte klarar av att hålla låga priser och stora försäljningsvolymer samtidigt. Istället tror 
han att Media Markt, Elgiganten och e-handelsbutikerna är de som kommer att 
överleva.  
 
Enligt Wernersson konfronteras nyetablerande aktörer som enbart bedriver e-handel 
med få inträdesbarriärer eftersom de undviker stora fasta kostnader för personal och 
butikslokaler. Det är dessutom enklare att bli återförsäljare till många leverantörer av 
hemelektronik eftersom de är ute efter att skapa stora försäljningsvolymer. 
Nyetableringen av aktörer med butiker bemöter fler hinder än e-handelsföretagen, 
men Media Markt som är en etablerad internationell aktör har erfarenhet, expertis och 
kapitalstyrka att gå in på nya marknader i nya länder. Anledningen till att ett flertal 
aktörer inte redan har gått i konkurs, i Wernerssons mening, beror delvis på att 
företagen sitter i långa hyreskontrakt vad gäller butiker och finner en stolthet i 
sittvarumärke. Många aktörer på den svenska marknaden har varit etablerade länge, 
däribland Siba, och anledningen till att de håller sig kvar på marknaden beror på att 
framtiden inbringar hopp om bättre möjligheter.  
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För Media Markts del är priskonkurrensen betydande. Anledningen till att Media 
Markt kan ta låga priser ut till konsumenterna beror på långsiktiga samarbeten med 
leverantörer och fördelaktiga kontrakt vad gäller inköpspriser. Media Markt styrka är 
sin stora försäljningsvolym och att omsättningen på produkter är hög. 
Priskonkurrensen gör att vinstmarginalerna blir mindre och enligt Media Markt finns 
det tre sätt att arbeta på för att öka sina marginaler; antingen genom att sänka sina 
inköpspriser, höja sina försäljningspriser eller genom att förändra sin 
marknadsföringsmix och sälja mer av de varor som kostar mindre att köpa in. På den 
svenska marknaden är det otänkbart att i dagsläget höja sina priser för då förlorar man 
kunder. Strategin måste innebära att man arbetar med mixen och att man är rationell 
mot sina leverantörer så man får de lägsta inköpspriserna. 
 
Enligt Wernersson säljer Media Markt generiska produkter som är ganska dyra. 
Kunderna jämför priserna på dessa produkter på olika prisjämförande hemsidor på 
Internet och väljer den aktör med lägst priser. Den aktör med lägst priser är också den 
som har bäst kontroll på sina kostnader och sin kostnadseffektivitet. Den rådande 
priskonkurrensen har gjort att pris är det som värderas högst bland kunderna. 
Naturligtvis, berättar Wernersson, värderas många andra faktorer av kunderna i 
köpprocessen, däribland tillgänglighet, kundservice och kompetens. Däremot är ingen 
av dessa lika avgörande som pris och i slutändan vill kunden inte betala för en fin 
butiksmiljö. Media Markt fokuserar därmed på att erbjuda de lägsta priserna och att 
uppfattas av kunderna som den aktör med lägst priser, vilket även aggressivt 
marknadsförs.  
 
Inför framtiden ser Wernersson från Media Markts perspektiv inga direkta hot eller 
möjligheter. Marknaden präglas av en realitet där kunderna ska tillfredsställas för att 
skapa lönsamhet. De är idag mer priskänsliga, informerade och kräsna. Många 
konsumenter har smartphones och applikationer på sina telefoner där de enkelt kan 
jämföra återförsäljarnas produktutbud och priser. Därför måste Media Markt befinna 
sig i kundernas medvetande och vara det självklara valet. Media Markts hot utgörs av 
konkurrenterna. Elgiganten precis som Media Markt är utländska aktörer på den 
svenska marknaden med finansiellt starka koncerner i ryggen. Media Markts inträde 
på den svenska marknaden betraktades som en möjlighet eftersom hemelektronik är 
en hyggligt stor marknad som omsätter femtiofem miljarder i omsättning per år, 
hävdar Wernersson.  
 
Bland de misslyckade aktörerna återfinns Onoff och Per Wernersson tror att en av 
orsakerna bakom kedjans konkurs var att de inte kunde välja väg. Ambivalens mellan 
att vara en stormarknad med låga priser eller att vara en fackhandel som nöjer sig med 
mindre volymer var ett av Onoffs problem. Kedjan drogs med specialistens 
kostnadsmassa men var tvungna att konkurrera med stormarknadernas låga priser.  
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4.3.2.2 Konkurrensstrategi 
För att klara priskonkurrensen på hemelektronikmarknaden idag tror Wernersson att 
man måste vara duktig i alla kanaler och försörjningsled inklusive fysiska kanaler och 
e-handel. Han poängterar vikten av att ha en stark position i kundernas medvetande 
och att man som återförsäljare måste vara tillgänglig och valbar som inköpsställe 
oavsett tid eller rum. Han tror även att det är viktigt att fokusera på att hålla sig till sin 
affärsidé för att undvika att försöka erbjuda allt för många saker på en gång och att 
organisera sina kostnader så att de stödjer affärsidén. 
 
Media Markt försöker till en viss del differentiera sig genom att satsa på att erbjuda 
ett brett sortiment som erbjuder konsumenterna de senaste produkterna på marknaden 
först. Wernerssons uppfattning är att Sverige ligger långt fram i teknikutvecklingen 
och konsumenterna är så pass informerade att de köper högteknologiskt utvecklade 
och avancerade produkter. Hemelektronik säljer väldigt bra i Sverige och då är det 
viktigt att hålla sig i framkant för att vara konkurrenskraftig. Kundernas ökade 
priskänslighet och trendmedvetande för högteknologiska produkter är en viktig 
hörnsten och en källa till lönsamhet som måste integreras i strategin.  
 
Pris är en viktig konkurrensfaktor att konkurrera med på marknaden idag för 
återförsäljarnas egen lönsamhet, men för kunderna är det inte enbart pris som är en 
avgörande faktor i köpprocessen. Tillgänglighet och att kunderna får det som utlovas 
från marknadsföringskampanjer är också viktigt. Övriga sätt att konkurrera på är i 
Wernerssons mening sätt att skapa nyfikenhet kring återförsäljarens erbjudanden, 
varumärken, service och butiker.  
 
Den strategiska verksamheten och beslutsfattandet sker till viss del på lokal nivå för 
Media Markt men till stor del från koncernen. Media Markt arbetar till 99 % av 
dagarna med att bevaka konkurrenternas strategier och övervakning av 
omvärldsfaktorer för att effektivisera, förbättra och göra verksamheten mer lönsam. 
Däremot ingår alla dessa aktiviteter i Media Markt strategiska planering som ständigt 
följs upp, revideras och vidareutvecklas.   
 
Media Markt har ännu inte etablerat någon e-handel men kedjan strävar efter att 
erbjuda denna kanal inom kort och anser att det kommer vara nödvändigt för den 
framtida försäljningen att vara tillgänglig för kunderna genom alla försörjningskanaler 
för att inte tappa försäljning.   
 
4.3.2.3 Kundlojalitet 
Enligt Media Markt präglas hemelektronikbranschen av extremt fokus på 
priskonkurrens och under dessa omständigheter kommer konsumenterna alltid att 
välja den handlare som erbjuder varan till lägst pris. Därmed finns det otroligt få 
möjligheter till kundlojalitet inom hemelektronik.   
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4.4 Siba 
4.4.1 Bakgrund 
Siba AB är ett familjebolag i tredje generationen och ägs av koncernen Siba Holding 
AB. Sibas affärsidé grundar sig på att bättre än någon annan aktör tillgodose 
kundernas behov av hemelektronik och har idag samma slogan som på 1980-talet- 
Siba fokuserar på att erbjuda konsumenterna den bästa kombinationen av pris och 
service med sin slogan ”Lägre priser – bättre service”.  
 
Siba klev in på hemelektronikmarknaden 1951 med fackhandel av radiogrammofoner, 
radioapparater och kristallkronor. År 1961 utvecklades handeln till en TV- och radio-
kedja, och 1970 öppnade Siba sitt första varuhus. Därefter följde expansion av butiker 
och sortiment när data och telefoni introducerades i sortimentet. Butiksexpansionen 
fortsatte stadigt under 1990-talet samtidigt som vitvaror adderades till utbudet. Under 
2000-talet fortsatte Siba att expandera på den nordiska marknaden med nya butiker i 
Danmark och Norge (Siba, 2012). Siba säljer sina produkter på stormarknader och 
genom e-handel för den svenska och den norska marknaden (Siba, 2012). Idag har 
kedjan tre affärsområden som består av ljud, data och telefoni samt kök och tvätt. I 
koncernen ingår 47 butiker i Sverige, Danmark och Norge. (Siba, 2012) 
 
4.4.2 Intervjuresultat 
4.4.2.1 Konkurrenssituation 
Sara Widman som är informationsansvarig på Siba beskriver konkurrensen på 
hemelektronikmarknaden idag som hård där flera aktörer erbjuder samma produkter 
till snarlika priser. Samtidigt tvingas priserna ner allt mer för att återförsäljarna inte 
ska förlora kunder. Hon poängterar även det faktum att det är en global värld där 
hemelektronik numer kan köpas överallt och inte längre enbart i butik. E-butiker och 
utländska aktörer konkurrerar med de etablerade butikskedjorna. Konkurrensen utgörs 
dessutom av vilken handlare som kan tillgodose kunderna med de snabbaste 
leveranserna, den bästa tillgängligheten och de förmånligaste priserna med tillhörande 
service. Konkurrensen omfattar många faktorer, vilket resulterar i att man som aktör 
måste arbeta kontinuerligt med att förbättra dessa. Widman kommenterar även vikten 
av att man som återförsäljare, under rådande omständigheter, kan erbjuda kunderna 
produkter och tjänster genom olika kanaler och vara lättillgänglig. För Siba är 
hemelektronikbranschen inte bara negativt laddad, det är en spännande bransch som 
representerar ständiga utmaningar och att man förbättrar sina förmågor vilket är 
incitament till att fortsätta konkurrera.  
 
Widman anser att branschens konkurrerande klimat kommer att bestå. Möjligheterna 
är integrerade i den svenska efterfrågan av hemelektronik och i den teknologiska 
produktutvecklingen som ständigt förser leverantörer och återförsäljare med nya 
innovationer. Sibas leverantörer är duktiga på att förse kedjan med ny teknik och 
högkvalitativa produkter. Så länge utvecklingen sker i den takt som den gör idag och 
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leverantörerna kan förse Siba med förmånliga avtal och snabba leveranser, så är de 
positivt inställda till branschens fortsatta utveckling.  
 
Från Widmans synpunkt är inträdesbarriärerna för nya aktörer på marknaden höga då 
få andra företag kan skaffa sig samma erfarenhet och tekniska kompetens som Siba. 
För att vara konkurrenskraftig krävs kunskap om allt från inköp, ekonomi, logistik 
och om attraktiva lägen. En förutsättning för att finnas med på marknaden är 
dessutom att kunna tillgodose kunderna med hög service och låga priser. Många 
faktorer måste falla samman och en nyetablerad aktör kan aldrig uppnå en identisk 
sammansättning av faktorer som Siba. Givet finansiell soliditet och starka ägare i 
kombination med positiva trender och en anpassningsbar bolagsstruktur, kommer 
Siba att vara fortsatt konkurrenskraftiga framöver poängterar Widman. 
 
För att hantera priskonkurrensen måste Siba sälja stora volymer och kompensera för 
de låga marginalerna. Widman säger att Sibas hot på marknaden idag består av 
konkurrenter och en sämre konjunktur. Globaliseringen och den teknologiska 
utvecklingen gör att SIBA blir beroende av tillverkare och leverantörer och att de 
levererar produkter i snabba omlopp beroende på vad marknadens konsumenter 
efterfrågar. Med globaliseringen hårdnar konkurrensen säger Widman, men ju fler 
aktörer som konkurrerar inom samma område, desto fler konsumenter attraheras 
också dit. Däremot anser hon att marknadens möjligheter utgörs av svenskarnas stora 
konsumtion av hemelektronik och i Sibas långvariga närvaro på marknaden som har 
gjort att de har ett starkt varumärke och vet vad kunderna efterfrågar. 
  
Siba gynnas enligt Widman av konkurrenternas brist på erfarenhet. Widman vill inte 
spekulera i Onoffs konkurs men hon hävdar att hur länge man som aktör har funnits 
på marknaden, tradition och stolthet är faktorer som bidrar till att många aktörer inte 
vill gå i konkurs även om man har dålig lönsamhet. Media Markts intåg på marknaden 
har intensifierat konkurrensen men inte berört Siba nämnvärt.  Widman berättar att 
Siba utvecklar sin egen strategi i marknadens konkurrensklimat och poängterar vikten 
av att de själva vet vad de gör och vart de strävar för att inte tappa fokus. 
 
4.4.2.2 Konkurrensstrategi 
Sibas styrka ligger i att kunna erbjuda fysiska och digitala försäljningskanaler för 
kunderna. Sibas mission bygger på att skapa långsiktiga relationer med kunder och 
säljare, vilket upptar stort fokus. Sibas konkurrenskraft enligt Widman ligger i 
kostnadseffektiviteten som präglar alla kostnadsaktiviteter från städ- till 
kontorsmaterial och hyror för lokaler. Är hyrorna för höga så flyttas verksamheterna 
och butikerna till mer kostnadsfördelaktiga lokaler. I bolaget återfinns en effektiv 
inköpsorganisation där de köper in och arbetar kontinuerligt med att effektivisera 
försäljningsledet. En ständig intern diskussion förs om det strategiska arbetet och var 
fokus för verksamheten ska ligga. Siba särskiljer sig från övriga aktörer genom att 
vara ett familjeföretag i tredje generationen som funnits i över sextio år med lång 
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erfarenhet. Bolagets fokus ligger på att erbjuda kunderna lägre priser med bättre 
service både i butik och på Internet samt att vara ständigt tillgängliga i alla 
försäljningskanaler.  
 
Siba fokuserar på den stora massan snarare än de som vill köpa nya produkter först 
eftersom det är där den största försäljningsvolymen ligger. För Sibas del är det viktigt 
att i dagens rådande konkurrensklimat arbeta utifrån sin egen strategi och ha ett eget 
fokus, oavsett vad konkurrenterna gör eller vad som sker runtomkring. Till en viss del 
anser hon att återförsäljarna imiterar varandras strategier, åtminstone rörande 
prissättningar.  
 
Siba erbjuder både försäljning via nätet och i butik vilket är viktigt för 
tillgängligheten. E-handeln trappar definitivt in på butiksförsäljningen och i december 
2011 ökade den rejält poängterar Widman. Butiksförsäljningen var vid samma 
tidpunkt ändå stabil vilket indikerar att servicen som erbjuds i butik fortfarande är 
viktig.  De kunder som söker hjälp eller har omfattande frågor och behöver assistans 
med bland annat installation, uppskattar att de kan komma till butikerna. För Sibas 
kunder är det därmed nödvändigt att erbjuda handel genom både e-handel och 
butiksförsäljning.  
 
4.4.2.3 Kundlojalitet 
Kundvärde och kundlojalitet på hemelektronikmarknaden går definitivt att skapa 
enligt Widman. I Sibas fall skapas kundlojalitet via deras kundklubb där kunderna 
samlar poäng vid sina köp som ger möjligheter till rabatter på senare köp. Lojala 
kunder skapas genom att integrera kunderna i verksamheten och genom att ge 
medlemsförmåner. Genom förmånerna skapas värde för kunderna samt incitament för 
dem att komma tillbaka för att handla. Widman avslutar med att konstatera att om 
kunderna känner att produkterna fungerar bra, de får god service till ett bra pris och 
de kan lita på sin handlare, så blir de lojala kunder.  
 
4.5 Dustin Home 
4.5.1 Bakgrund 
Dustin Home AB ägs av Dustin AB som i sin tur ägs av Dustin Group AB. Dustin AB 
grundades 1984 av Bo och Ulla Lundevall som sålde disketter via postorder från sin 
bostad. Företaget växte snabbt och 1994 lanserade de Dustins första hemsida som 
riktade sig till företagskunder. Sortimentet ökade med datortillbehör under 1993 och 
år 1996 introducerades datorer i sortimentet. År 2004 startades Dustin Home som 
började sälja hemelektronik via Internet till privatpersoner. År 2006 sålde ägarna 
80 % av aktierna till Altor Fund II, vilket gav Dustin en finansiell styrka de tidigare 
saknat för att expandera. För att utöka och stärka Dustins mjukvarusortiment och 
inleda den nordiska expansionen, förvärvades den svenska IT-återförsäljare TCM och 
danska Computerstore A/S år 2007. 2010 lanserades Dustins e-handel i Norge. 
Dustins vision är att bli den ledande IT-leverantören i Norden och har positionerat sig 
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på marknaden genom att erbjuda ett brett sortiment, snabba leveranser, kompetent 
personal och trygga köp enligt koncernchef Per Eriksson. (Dustin, 2012) Idag säljer 
svenska Dustin Home hemelektronik till privatpersoner och Dustin till företag. 
Bolaget säljer sina varor enbart genom e-handel (Dustin Home, 2012). 
 
4.5.2 Intervjuresultat 
4.5.2.1 Konkurrenssituation 
Stefan von Stein är nordisk marknadsdirektör för e-handelsföretaget Dustin Home och 
enligt honom är konkurrenssituationen på hemelektronikmarknaden väldigt tuff. 
Konkurrensen har intensifierats de senaste åren eftersom marknaden har blivit mer 
global med nya utländska spelare som tyska Media Markt och det brittiskt ägda 
Elgiganten som penetrerar marknaden. Idag kännetecknas marknaden av låga 
vinstmarginaler som härstammar från den hårda konkurrensen om låga priser, en 
enorm prispress, stora förluster och en marknad som viker. Anledningen till att 
konkurrensen och särskilt priskonkurrensen är så hård idag beror enligt von Stein på 
att aktörer som vill slå sig in på en marknad använder låga priser för att enkelt ta 
marknadsandelar. De utländska aktörerna har använt sig av den strategin och de 
svenska aktörerna har hamnat på efterkälken och följer marknadsledarna. E-handelns 
pådrag har satt återförsäljarna med butiker i en värre konkurrenssituation eftersom de 
undviker många av de kostnader som kedjorna dras med. Samtidigt har tillväxten av 
prisjämförande hemsidor skapat priskänsligare konsumenter och inom hemelektronik 
har det lett till att pris blivit en avgörande konkurrensfaktor. Den snabba 
teknikutvecklingen av nya produkter och den ökade tillgängligheten av 
konsumentelektronik gör att aktörerna på marknaden konfronteras med att möta 
prisläget eller tappa marknadsandelar och gå med förlust.   
 
Von Stein poängterar att det är lätt att bli en e-handlare av hemelektronik idag 
eftersom det är enkelt att skriva avtal med distributörer och producenter som båda är 
ute efter att tjäna pengar. Producenterna vill få ut sina varor till konsumenterna och 
öka sin varumärkeskännedom. På så sätt är det låga inträdesbarriärer till e-
handelsmarknaden av hemelektronik.  
 
Som e-handlare har Dustin Home mindre kostnader för butiker, personal, hyror och 
analog reklam samtidigt som verksamheten präglas av en kostnadseffektivitet. Det är 
anledningen till att de är kvar i branschen. Vidare berättar von Stein att mycket 
teknikutveckling och innovation kommer från konsumentsidan som ger insikt i var 
företagsförsäljningen är på väg. Det ger möjlighet att göra prognoser för framtiden 
som i Dustin Homes fall inte indikerar några tendenser till nedläggning eller 
sviktande lönsamhet framöver.   
  
De hot som hemelektronikbranschen konfronteras med framöver utgörs av 
globaliseringen säger von Stein. Den har gjort att många svenska företag gått omkull 
och kommer sannerligen att fälla fler. Konkurrensen utanför Sveriges gränser spelar 
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också roll eftersom Sverige som ett litet land hamnar i konflikt med mäktiga och 
väletablerade leverantörer från större länder. Till hoten räknas även den teknologiska 
utvecklingen som förser marknaden med kortare produktlivscykler och obsoleta lager. 
Ett annat hot är svårigheten att bearbeta kundernas köpbeteende eftersom de inte gör 
rationella köpbeslut och de är mer illojala på konsumentsidan än på företagssidan för 
Dustin Homes del.   
 
Den rådande priskonkurrensen innebär för Dustin Home att med fel prissättningar 
säljer de inga varor. Priskonkurrensen gör att de måste arbeta med konstant 
kostnadskontroll, ha struktur på organisationen och kontinuerligt jobba med sina 
marginaler. Prispressen härleds till tillverkare och distributörer vilket gör att många 
aktörer konkurrerar med lika inköpspriser. Man kan alltid förhandla om priser hävdar 
von Stein men för att gå med vinst behöver man som återförsäljare ha en trimmad 
organisation och sälja stora volymer. Man måste även ha långsiktiga 
förtroendebaserade kontrakt med sina intressenter, ha låga priser och snabbt kunna 
leverera den teknik som lanseras. För Dustin Home är tillgänglighet och pris de 
viktigaste faktorerna att arbeta med. 
 
De återförsäljare som i slutändan utgör störst hot för Dustin Home är Media Markt 
och Elgiganten eftersom de har kapitalstarka muskler, är aggressiva i alla sina 
aktiviteter och processer, har en långsiktig vision och kan subventionera förluster på 
den svenska marknaden genom att kompensera för den lönsamhet de har på andra 
marknader. Von Stein poängterar att priserna som alla marknadens aktörer vill möta 
är deras. De mer direkta hoten i form av e-butiker står Komplett och Webhallen för.   
 
Före Media Markts etablering var e-handelsaktörerna tidigare billigast på 
hemelektronik men von Stein ser nu att butiksförsäljningen ibland har lägre priser än 
e-handeln. På konsumentsidan känner Dustin Home av konkurrensen, Media Markt 
har kannibaliserat marknaden, och när Media Markt väl sätter upp e-handel kommer 
det drabba Dustin Homes försäljning ännu mer.  
 
4.5.2.2 Konkurrensstrategi 
Dustin Homes konkurrensstrategi är konstruerad kring att erbjuda tillgänglighet, 
precision och snabbhet som ingen annan aktör på marknaden. För att differentiera sig 
fokuserar Dustin Home på att erbjuda djup och specifik kunskap om sitt sortiment 
snarare än bredd som Media Markt. Dustin Home satsar på att erbjuda konsumenterna 
de allra senaste högteknologiska produkterna först och den kunskap som kunderna 
efterfrågar kring produkterna. Den riktade målgruppen består dessutom av mer 
avancerat tekniskt kunniga och intresserade konsumenter än vad 
genomsnittskonsumenterna av hemelektronik är. Dustin Home har valt att enbart 
erbjuda sina produkter via Internet och inte butik eftersom pris är den avgörande 
faktorn för konsumenter idag, samt för att man undviker de kostnader associerade 
med butiker och stor personalstyrka.  
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Inom Dustin Home har det förts en intern diskussion om vad som är viktigast att 
fokusera på. Att kunna erbjuda de senaste produkterna först är viktigt men i slutändan 
när kunderna står mellan olika varumärken spelar varumärkets position i kundernas 
medvetande större roll än vad man tror. De flesta av marknadens aktörer uppfyller 
grundkraven på pris, tillgänglighet och service. För att differentiera sig i slutfasen av 
kundens gallring och köpprocess måste alla grundkrav uppfyllas och att 
återförsäljaren utmärker sig hos kunden och föredras av kunden genom andra faktorer. 
Branschen är fientlig och återförsäljarna krigar med varandra om att öka sin 
försäljning, speciellt genom reklamkampanjer enligt von Stein. Kring högtider som 
jul och påsk blir återförsäljarna otroligt kreativa och försäljningen av produkter kan 
enkelt stiga hos den ena aktören och dala hos den andra, oavsett vilka 
differentieringsmetoder och strategier de har. Samtidigt är det turbulensen och 
osäkerheten i denna innovativa bransch som lockar och skapar tävlingsinstinkt hos 
återförsäljarna.  
 
Priskonkurrensens ursprung ligger enligt von Stein i att de prisjämförande hemsidorna 
gör det enkelt för konkurrenterna att jämföra sig gentemot varandra och imitera 
varandras strategier och priser. Priserna justeras efter vad konkurrenterna tar och sätts 
lägre än konkurrenternas för att locka kunder vilket driver ner priserna.  
 
Fördelen med att enbart erbjuda e-handel innebär för Dustin Home en slimmad 
logistik. Dessutom måste man ha en effektiv kostnadsmassa för att hantera höga 
försäljningsvolymer till låga marginaler. E-handeln är dessutom mindre beroende av 
olika kundsegment och bra butikslägen. Via nätet når Dustin Home ut till 
konsumenter i hela landet vilket är livsnödvändigt då pris och tillgänglighet blir allt 
mer avgörande för kunderna. Däremot ser von Stein en trend bland tillverkarna som 
inte är till deras fördel. Allt fler tillverkare vill att deras produkter ska synas i 
butikerna och det ska skapas en upplevelse för kunden att komma in i butiken vilket 
hämmar renodlade e-handelsföretag.  
 
4.5.2.3 Kundlojalitet 
Kundvärde och kundlojalitet inom hemelektronik styrs inte enbart av pris enligt von 
Stein, många faktorer måste sammanfalla. Han berättar att även om de har system 
med kunddata och vet vilka kunderna är samt vad de har köpt tidigare, så är de dåliga 
på att arbeta med medlemsklubbar och kundförmåner så som flygbolagsbranschen gör. 
Fri frakt och rabatter vid stora inköp erbjuds för att skapa kundlojalitet och värde för 
kunderna men Dustin Homes fokus ligger på kompetens om produkterna och att 
kunna erbjuda de senaste produkterna till så låga priser som möjligt, eftersom det är 
viktigast för kunderna.   
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4.6 Audio Video 
4.6.1 Bakgrund 
Audio Video Sverige AB ägs av Electra Gruppen AB som sedan den 1:a juni 2009 är 
noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Electra, 2012). Audio Video grundade 1963 och 
är en av de äldsta aktörerna på den svenska hemelektronikmarknaden. Audio Video 
kedjan består idag av 87 franchisebutiker i Sverige som ägs av lokala entreprenörer 
medan Electra Gruppen AB äger varumärket Audio Video. Audio Video gör 
gemensamma inköp till sina butiker och erbjuder det senaste inom hemelektronik till 
bra priser. Huvudkontoret ger stöd och support till franchisetagarna med kunskap 
inom inköp, IT, logistik, ekonomi och juridik. Audio Videos strategi är att leverera en 
överlägsen service jämfört med sina konkurrenter. Audio Videos slogan enligt dess 
hemsida är ”känn dig som hemma” vilket speglar kedjans strategi att fokusera på de 
enskilda kundernas behov och leverera skräddarsydda helhetslösningar med oslagbar 
service. (Audio Video, 2012) Audio Video har i dagsläget ingen e-handel.  
 
4.6.2 Intervjuresultat 
4.6.2.1 Konkurrenssituation 
Christer Palmgren, kedjechef för Audio Video uppfattar konkurrenssituationen som 
ett resultat av den extrema överetableringen av återförsäljare. Palmgren benämner 
konkurrensen på marknaden som stenhård och syftar på att marknadens aktörer står 
och krigar i lågpristräsket.  
 
Branschen konkurrensutveckling och fokus på prispress härleds till början av 1990-
talet då Onoff och Siba var de stora prispressarna på den svenska marknaden med 
stora varuhus utanför stadskärnorna. Lokalt belägna i stadskärnorna fanns kedjor som 
Audio Video, Expert och Euronics. När Elgiganten 1994 etablerade sig med stora 
varuhus likt Onoff och Siba ökade konkurrensen och prispressen i Sverige. 
Elgigantens affärsmodell bygger på en hög volym som de skapar genom att sälja sina 
varor till lägst pris på marknaden. Deras förtjänst ligger inte i butikerna, utan i deras 
stora centrallager som enligt Palmgren är väldigt effektivt på att distribuera varor till 
varuhusen. Elgiganten och Media Markt har tillsammans utsatt de små kedjorna för 
ökad prispress och konkurrens. Media Markt har till skillnad från Elgiganten och Siba 
jättevaruhus där en lokal franchisetagare har friheten att anpassa sig efter den lokala 
marknaden samtidigt som de förenar låga priser med extrema utbud i sina varuhus.  
Både Elgiganten och Media Markt har med nya spelregler bestående av effektiva 
strategier för sina lager och stora butiker med breda produktutbud ändrat spelreglerna 
för branschens konkurrenskrig.  
 
Palmgren anser att e-handeln radikalt har ökat konkurrensen på marknaden och att e-
handlarna har tagit över ca 25 % av marknaden. Den ökade konkurrenssituationen har 
lett till att vissa aktörer, såsom fackhandelskedjor, har försökt konkurrera med 
stormarknadernas koncept samtidigt som de har velat bevara sin positionering på 
marknaden som specialiserade fackhandelskedjor.  
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Vidare förklarar Palmgren att efter Media Markts intåg på den svenska 
hemelektronikmarknaden skapades en överetablering som har resulterat i den extrema 
konkurrensen på marknaden idag. För att komma ur det krig som skapades försökte 
Onoff och Siba växla spår och satsa på service. Palmgren anser inte att de har lyckats 
skapa trovärdighet i den här strategin eftersom de i kundernas medvetande är 
associerade med prispress. Genom att fokusera på att vara för många saker samtidigt 
skapar återförsäljarna förvirring och konsumenterna och marknaden hinner inte följa 
med i vändningarna. 
 
4.6.2.2 Konkurrensstrategi 
Audio Videos konkurrensstrategi består enligt Palmgren av att göra tvärtemot 
prispressarna och inte enbart fokusera på låga priser och hög volym. Audio Video 
äger inga egna butiker i sin kedja utan använder sig av lokalt entreprenörskap hos de 
lokala butiksägarna. Han påstår att de entreprenörer som äger sina egna butiker och 
riskerar sina egna pengar har en stark drivkraft och ett stort engagemang. Detta i 
kombination med den frihet Palmgren ger dem att agera som de vill på sin lokala 
marknad gör att de lyckas hitta lokal lönsamhet. Audio Videos konkurrensstrategis 
fokus och lönsamhet ligger i att sälja skräddarsydda helhetslösningar till sina kunder. 
Audio Video säljer kompletta digitala hem till sina kunder men även enskilda 
produkter. Det innebär att försäljningstekniken inkluderar till exempel installationer 
och kabeldragningar som är nödvändigt för att skapa kundvärde. Med denna strategi 
får Audio Videos butiker högre marginaler per kund eftersom de säljer tjänster och 
arbetstimmar. På så sätt skapar de möjligheter att hålla marknadsmässiga priser på 
sina varor. Enligt Palmgren går Audio Video butikerna sin egen väg jämfört med 
stormarknaderna Elgiganten, Siba och Media Markt.  
   
Gällande e-handel berättar Palmgren att han mer eller mindre tagit bort all försäljning 
på Audio Videos hemsida för att driva kunderna till butikerna istället. Hans argument 
för detta är att om man ska vara en aktör på Internet som man kan räkna med kan man 
inte göra en halvhjärtad insats på e-handel. Han anser att man antingen kör hårt på sin 
e-handel, vilket Audio Video inte är redo att göra, eller så förlorar man på det. 
Palmgren menar att e-handel är någonting Audio Video kommer att satsa på i 
framtiden, men innan det vill han säkerställa kvaliteten på servicen i alla deras butiker 
i Sverige. 
  
Palmgren drar paralleller till andra branscher där e-handlare lyckats skräddarsy 
lösningar till sina kunder, t.ex. storlekar i klädbutiker på Internet. Detta anser han 
saknas idag bland e-handlare inom hemelektronik. Han tror att det kommer ske en 
renässans när det gäller service för e-handlare i framtiden. Det Palmgren vill komma 
fram till är att han vill skapa en e-handel för Audio Video som bygger både på service 
och att handla varor. Man ska kunna köpa helhetslösningen Audio Video erbjuder 
även över Internet. 
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4.6.2.3 Kundlojalitet 
Audio Video skapar kundlojalitet genom att erbjuda helhetslösningar skräddarsydda 
till varje enskild kund bättre än konkurrenterna. Ett projekt Palmgren inledde för ett 
och ett halvt år ökade deras fokus på att vara bäst på den lokala marknaden. Han 
nämner även att allt de gör utgår från kundens behov och att de inte tvingar på 
kunderna onödiga produkter som han påstår att de stora prispressföretagen tenderar att 
göra. Detta gör att kunderna känner sig nöjda med sina inköp och får ett förtroende till 
Audio Video. Med detta förtroende anser Palmgren att de får mer lojala kunder än 
aktörerna som fokuserar på prispress och hög volym. Inom service berättar Palmgren 
att de skapar kundlojalitet och kundvärde genom att alltid överleverera service till 
kunderna och överträffa deras förväntningar. 
 
4.7 Handelns Utredningsinstitut (HUI) 
4.7.1 Bakgrund 
Handelns utredningsinstitut ägs av branschorganisationen Svensk Handel och syftar 
till att bedriva dels forskning och utredning men även analys av handel- och 
tjänstesektorn. HUI grundades 1968 genom att Detaljhandelns- och Grosshandelns 
Utredningsinstitut (DUI och GHI) fusionerade. HUI Research AB som står för den 
forskningsrelaterade verksamheten bildades 2010 från Turismens Utredningsinstitut. 
(HUI, 2012) 
 
HUI:s verksamhet består till stor del av konsultverksamhet och forskning. Den 
konsultinriktade verksamheten bedriver marknads- och kundanalyser inom 
destinationsutveckling, handelsplatsutveckling, konsumentbeteende, 
samhällsekonomisk analys, turistekonomisk analys och varumärkesutveckling.  
Utöver det arbetar HUI:s konsulter med konjunkturanalyser samt bearbetning och 
produktion av handelsrelaterad statistik på kunders och myndigheters begäran. 
Däribland ingår kunder inom detaljhandeln och besöksnäringen samt 
forskningsstiftelser, branschorganisationer och kommuner. (HUI, 2012) 
 
4.7.2 Intervjuresultat 
4.7.2.1 Konkurrenssituation 
Jonas Arnberg som är konsultchef i Stockholm för HUI anser att 
hemelektronikmarknaden idag är präglad av oerhörd konkurs och prispress. Han 
förklarar att det har varit etableringshysteri i många år inom flera branscher, till 
exempel inom kläder, sporthandel och byggvaror. Däremot just för hemelektronik är 
konkurrensen extra känslig då nästan allt fokus ligger på pris. I 
hemelektronikbranschen konkurrerar aktörerna huvudsakligen med snarlika utbud och 
priser. Det skapar prispress samtidigt som den lavinartade tekniska utvecklingen gör 
gammal teknik och produkter billigare eller osäljbara. Vissa aktörer kommer dock 
undan som premium aktörer med dyr kvalitet och exklusiva utbud, som till exempel 
Bang & Olufsen, men de är få. 
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Internets och e-handelns påverkan i branschen bidrar till konkurrensen genom att det 
blir enkelt för konsumenterna att jämföra produkter och priser vilket skapar ett väldigt 
transparent klimat för konsumenterna. Genom prisjämförande hemsidor kan 
konsumenterna kringgå hur aktörerna arbetar för att differentiera sina produkter. 
Transparensen gör att de kan hitta var produkterna med de önskade funktionerna säljs 
och till lägst pris som pressar priserna för återförsäljarna ännu mer.   
 
Faktorerna bakom branschens utveckling består enligt Arnberg av överetablering av 
aktörer och Internets och e-handelns utveckling. Han berättar att när Sverige började 
handla med Kina och med billiga produkter för tio år sedan, steg konkurrensen rejält. 
De stora formaten på både inköp och varuhus samt trenden med etableringen av stora 
kedjor som snabbt tog marknadsandelar, har satt de små specialiserade 
hemelektronikhandlarna i en väldigt svår position att konkurrera. Idag är 
konkurrensen dessutom världsomspännande och inom hela detaljhandeln görs stora 
uppköp av konkurrenter och andra företag vilket minskar antalet aktörer på 
marknaden men bidrar till konkurrensen. 
 
Arnberg poängterar vidare att konkurrensen för återförsäljarna på marknaden idag 
innebär pressade vinstmarginaler och att det knappt är någon som tjänar pengar. De 
försöker frenetiskt hitta differentieringsmöjligheter för att överleva genom att bland 
annat leverera servicerelaterade tjänster med sina produkter. De ägnar sig åt att sälja 
produktförsäkringar till konsumenterna samt olika finansieringsmöjligheter och 
kredittermer för kunderna i allt högre utsträckning. Det har skett en utveckling som 
innebär att pengarna inom branschen idag inte tjänas på försäljning av varor till lika 
stor del som tidigare, utan anledningen att till exempel Siba är konkurrenskraftigt är 
tack vare deras finansbolag Resursgruppen som omfattar just försäljning av 
produktförsäkringar och konsumentkrediter. 
 
På lång sikt fungerar det inte att aktörerna år efter år inte är lönsamma. Då de flesta av 
marknadens aktörer idag inte går med vinst tror Arnberg på nedläggningar av butiker 
och eventuellt några konkurser eller hopslagningar framöver. Om alla aktörer skulle 
stänga några butiker var hade kanske marknaden kommit i balans men som 
situationen ser ut idag kommer överetableringen och konkurrensen förr eller senare 
skapa utslagning på marknaden. 
 
En inträdesbarriär som är viktig i Arnbergs tycke är stordrift. För att en aktör ska 
kunna hålla dagens priser och vara egen handlare och inte del av en kedja, måste man 
vara nischad vad gäller kompetens, produktsortiment, service och priser. De aktörer 
som framgångsrikt vill träda in på den svenska marknaden måste idag tillhöra en rejäl 
butikskedja, hålla bra utbud och låga priser.   
 
Hoten som dagens aktörer är konfronterade med består av konkurrensens 
fortskridande samtidigt som marknaden inte växer lika fort som tidigare. Enligt 
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Arnberg har vi haft en period bakom oss när handeln har gått bra och marknaden har 
växt och utvecklats men nu växer den långsamt, konkurrensen ökar vilket ger färre 
möjligheter att ta marknadsandelar. Mängden av aktörer på marknaden utgör ett hot i 
sig, och i dagsläget verkar det som Elgiganten och Media Markt är de två 
stormarknaderna som kommer klara sig bäst under de rådande förhållandena, 
eftersom de har kapitalstarka koncerner bakom sig. Siba, Expert och Audio Video kan 
få det tufft och ligga under. Man ska däremot inte låta skenet bedra, både Elgiganten 
och Media Markt har verksamheter i Europa som går trögt och det är inte en garanti 
att de är långsiktiga vinnare. Skulle någon av dessa få slut på kapital skulle det vara 
positivt för övriga återförsäljare.  
 
Arnberg berättar vidare att bristande lönsamhet var bland annat en av orsakerna att 
Onoff inte längre kunde hålla sig kvar på marknaden. Han tror att dagens 
återförsäljare ser på marknaden med skräckblandad förtjusning då en aktör har 
försvunnit och en jätte har tillkommit, Media Markt. Deras inträde på den svenska 
marknaden är ett resultat av globaliseringen som fick återförsäljarna att reagera med 
rädsla då kedjan är enorm och kan pressa priser.  
 
4.7.2.2 Konkurrensstrategi 
För att bemöta konkurrensen som återförsäljare på marknaden idag tror Arnberg att 
det är viktigt att skifta fokus från pris, det gynnar bara stormarknaderna som knappt 
någon annan aktör kan konkurrera med.  En stark konkurrensstrategi på dagens 
marknad måste bestå av att hitta sätt att komplettera med pris, sätt att differentiera sig 
på och jobba med tjänster, utbud och service. För enligt Arnberg finns det bara plats 
för en eller två aktörer på en marknad att ha den ledande prispressrollen. 
Konkurrensstrategin måste även fokusera på att man som aktör ser över sin egen 
verksamhet och sitt kunderbjudande och reviderar detta för att tillfredsställa 
konsumenterna på andra sätt än enbart genom pris. 
 
En del av konkurrensstrategin innebär också att kunna erbjuda det senaste sortimentet 
av teknologiska apparater för att attrahera kunder. Arnberg tror inte att det är 
essentiellt att ha de senaste produkterna först av alla, men om en kund med mycket 
hemelektronik hemma kommer till en butik och ser en produkt som är eftertraktad, 
omtalad och dessutom mindre tillgänglig hos andra återförsäljare köper han sannolikt 
den. Tekniska produkter ersätts enkelt av nya och eftersom gammal teknik enkelt kan 
säljas på andrahandshandelsplatser som Blocket, i förmån för nyare versioner, är 
konsumenterna villiga att köpa hemelektronik i takt med nya lanseringar.  Om en 
butik inte kan erbjuda det kunden söker, lägger han pengarna på andra produkter eller 
upplevelser som skapar kundvärde och butikerna går miste om försäljning.   
 
Arnberg tillägger att återförsäljarna måste ha koll på sina konkurrenters aktiviteter 
och respondera på dessa eftersom inom hemelektronikbranschen kopierar alla 
varandra och försöker sätta lägre priser än övriga konkurrenter. Han kommenterar att 
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julhandeln 2011 var svag och fortsätter det under våren och även till hösten kommer 
återförsäljarna inte ha kapital att köpa in nya produkter. Det är viktigt att aktörerna är 
medvetna om påverkan som externa faktorer till branschen har och att de integrerar 
dessa i sin kort- och långsiktiga strategiska planering annars går de i konkurs.   
E-handeln har haft stor påverkan på den svenska hemelektronikbranschen och gjort 
den än mer oförutsägbar och konkurrensfylld. Att som återförsäljare ha e-handel är 
självklart just för tillgänglighetens skull. För att överleva konkurrensen måste man ur 
konsumentperspektiv ha både e-handel och butiksförsäljning, även om det är svårt att 
sätta upp organisatoriskt. Att Internet kommer vara ett alternativ till butiker råder det 
ingen tvekan om och båda kanalerna är viktiga för framtiden. Fördelarna med e-
handel är att man som återförsäljare inte behöver ha butiker alls eller inte i lika stor 
utsträckning, vilket minskar kostnaderna. Via Internet kan marknadsföring dessutom 
göras till en markant mindre kostnad än genom traditionell analog marknadsföring. 
Återförsäljarnas kapitalstyrka är avgörande för hur långsiktiga de kan vara på 
marknaden och alla aktiviteter som minskar kostnaderna är värdefulla. Arnberg antar 
att kapitalstyrkan är ganska stark hos många av aktörerna då de fortfarande finns kvar 
på marknaden. 
 
4.7.2.3 Kundlojalitet 
Kundvärde och kundlojalitet måste skapas genom företagets aktiviteter. Arnberg tror 
inte att återförsäljarna nödvändigtvis kan skapa detta genom låga priser.  
Återförsäljarna måste framförallt ge värde för pengarna, ha snabba leveranser, bra 
service och komplettera produktförsäljningen med tjänster som gör det enkelt för 
konsumenterna att använda produkterna. Då ökas kundnyttan. Arnberg avslutar med 
att säga att han tror att många konsumenter är beredda att betala för att få hjälp med 
sina produkter av kompetent personal, vilket är butiksåterförsäljarnas styrka gentemot 
e-butikerna. Således gäller det för butikerna att få kunderna inse att det är värt att 
betala extra för att få hjälp med att få tekniken att fungera. 
 
4.8  MB Affärsutveckling 
4.8.1 Bakgrund 
MB Affärsutveckling är ett oberoende och fristående konsultföretag vars verksamhet 
syftar till att bistå aktörer inom detaljhandeln och konsumentindustrin med bland 
annat strategisk rådgivning, strukturöversyner, marknadsanalyser och utveckling av 
affärsidéer och koncept. Utöver det håller företaget seminarier, föredrag och ger ut 
rapporter och artiklar om trender och händelser inom detaljhandeln. Företagets 
affärsidé är därmed att assistera olika aktörer inom detaljhandeln framförallt med 
affärsutveckling av de möjligheter som det dynamiska näringslivet ger. Bolaget 
grundades 1995 av Magnus Berthling som har många års erfarenhet som bland annat 
VD och marknadschef inom handelsverksamhet. Berthling driver företaget och 
samarbetar med en grupp andra konsulter och med ett omfattande nätverk av 
specialister med kompletterande kompetenser och erfarenheter. (MB Affärsutveckling, 
2012) 
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4.8.2 Intervjuresultat 
4.8.2.1 Konkurrenssituation 
Magnus Berthling, ägare och konsult på konsultfirman MB Affärsutveckling, har lång 
erfarenhet från strategisk affärsutveckling samt konkurrens- och marknadsanalys 
inom den svenska detaljhandeln. Enligt honom har konkurrensen inom hemelektronik 
varit hård sedan länge eftersom aktörerna använder samma konkurrensmedel. Den 
enda stora skillnaden bland återförsäljarna idag är att några är rent Internetbaserade. 
Förutom det har aktörerna samma arbetssätt och koncept, nästintill samma 
produktsortiment, stora butiker och presenterar sina erbjudanden med samma metoder.  
 
Från ett 25-årigt perspektiv är marknaden en succéhistoria där Onoff i slutet av 80-
talet utmärkte sig som trendsättare med en affärsmodell baserad på kedjedrift, 
aggressiv marknadsföring och låga prissättningar. Den stora lönsamheten kom från 
bra erbjudanden och försäljning av olika finansieringslösningar och 
produktförsäkringar till kunderna. Onoffs modell har sedan dess varit den enda som 
har applicerats. Förnyelsen består av nya kategorier och ökade format men 
konkurrensen har uppstått eftersom återförsäljarna inte har ändrat arbetssätt.  
 
Dagens prissättning bygger på lockpriser vilket är anledningen till 
konkurrensproblematiken. Extremt låga priser, som sällan ligger över inköpspriserna 
och därmed inte skapar några vinstmarginaler, lockar kunderna till butikerna. Väl i 
butik övertalas kunderna till att köpa andra produkter för att återförsäljarna ska öka 
sina försäljningsvolymer, vilket är ett måste för att möta undertrycket från 
leverantörerna. Det som återförsäljarna skapar marginaler på är 
övertalningsförsäljning.  
 
Med Internets utveckling av prisjämförande hemsidor har konsumenter av 
hemelektronik blivit priskänsliga. Transparensen har gjort att kunderna börjat 
genomskåda branschens affärsmodell och strategi vilket har gett dem 
förhandlingskraft. Därmed är det enligt Berthling en tidsfråga för branschen att byta 
affärsmodell och strategi.    
 
För att spekulera i branschens framtida utveckling måste man se till produktsidan som 
styr hävdar Berthling. Branschens produkter blir mer intelligenta och liknar allt mer 
datorer. Konsumentefterfrågan styrs mot hur produkterna ska sammankopplas med 
andra produkter och tilläggstjänster vilket påverkar hur och vad aktörerna säljer till 
vilket pris. Det är omöjligt att säga hur fort eller vilka aktörer som styr utvecklingen, 
men Berthling tror att hemelektronik allt mer kommer att efterlikna telekombranschen 
med on demand-tjänster som ger upphov till ytterligare intäkter. Han hävdar att 
applikationer kommer skapa den nya affärsmodellen och inte surfplattan. Frågan är då, 
säger Berthling, om tron att ju mer återförsäljarna visar i butik desto mer säljer dem är 
långvarig, och om det kommer att behövas stora varuhus med enorma utbud av 
produktalternativ i framtiden.  
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Inträdesbarriärerna för marknaden är låga och starkt sjunkande i Berthlings mening. 
Som nyetablerande aktör är det enkelt att sätta upp en e-handelsbutik. För att köpa in 
produkter räcker det att ha leverantörskontrakt med en lokal säljare och utifrån det 
kan inköp och försäljning ske vidare till en egen eller annan e-handlare för att undvika 
avtal och konflikter med tillverkande leverantörer. På så sätt har de små e-handlarna 
större makt än vad allmänheten tror och bör ges större erkännande för dagens 
konkurrenssituation. De små e-handlarna stör marknaden och de bär minst lika stort 
ansvar som stormarknaderna för marknadens prispress. 
 
De små prismarginalerna beror inte enbart på stormarknadernas priskrig utan på de 
små e-handlarnas konkurrenskraftiga kalkyler som i princip inte har några fasta 
kostnader att täcka genom försäljning. Berthling poängterar vikten av att inte enbart 
se till de stora aktörerna som Media Markt och Elgiganten för att förstå prispressen 
och konkurrenssituationen. De små aktörerna bidrar också, både genom butik och e-
handel.  
 
Möjligheterna som marknaden präglas av består av teknikutvecklingen som har drivit 
hela branschen. Teknikprodukternas omlopp är snabb och får konsumenterna att med 
korta intervaller byta ut gammal teknik mot ny. Därmed finns det en ökande 
efterfrågan på hemelektronik.  Framtidens hot ligger i surfplattan som har integrerat 
all teknik från datorer till ljudspelare och tv-apparater i en produkt. Därmed ersätter 
den funktionaliteten och efterfrågan av övriga produkter, samtidigt som den integrerar 
konkurrensen från PC-, audio- och Tv-branschen i hemelektronikbranschen.   
 
Onoff var först på marknaden med sin affärsmodell som har styrt marknadens 
utveckling de senaste 25 åren. Är man först på en marknad är det enkelt att ta 
marknadsandelar menar Berthling. Onoff väntade däremot för länge med att utveckla 
e-handel och fokuserade istället på butiksexpansion, vilket var ett misstag. Det i 
kombination med misslyckandet att stabilisera sin ekonomi är några orsaker till 
utslagningen från marknaden.  
 
Media Markt har ännu inte etablerat någon e-handel. Däremot genom att överraska 
marknaden och överträffa de förväntningar som många av branschens aktörer hade, 
har kedjan lyckats ta marknadsandelar genom stark konkurrenskraft och tempo i 
etablering av anläggningar. Media Markt har ett standardiserat sätt att jobba, på alla 
marknader, och anpassar sig inte i stor utsträckning för lokala marknader vilket är 
kedjans styrka. 
 
4.8.2.2 Konkurrensstrategi 
För att bemöta konkurrensen på hemelektronikmarknaden finns det bara ett sätt att 
överleva anser Berthling, genom differentiering av olika konkurrensmedel och en klar 
strategi. En bärkraftig konkurrensstrategi på dagens marknad bör integrera den 
serviceinriktade biten med installation och support i konsumenternas hem för att sälja 
in annan hårdvara och skapa mervärde.  
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Berthling hävdar att det är livsviktigt att ha de senaste produkterna i sitt sortiment. 
Nackdelen för stormarknaderna är att nya produkter dränks i deras stora sortiment. De 
stora butikskoncepten är bra för att sälja volym om priserna är rätt men är mindre bra 
på att presentera nyheter. För mindre butiker innebär det att erbjuda de senaste 
produkterna, att de måste sälja mycket av äldre teknik för att köpa in nytt och att 
kombinera detta med tilläggstjänster för att konkurrera på marknaden. Processen att 
utveckla och skapa kundmedvetande om ny teknik sker idag fort tack vare medias 
täckning genom olika informationskanaler, tillägger Berthling. Det innebär att 
genomsnittskonsumenten blir informerad om den nya tekniken fortare, vilket skapar 
större press på återförsäljarna att ha den senaste tekniken i sina sortiment. Det innebär 
också att kunna prognostisera försäljningen av antal produkter för att inte göra 
kunderna besvikna genom att inte kunna möta deras efterfrågan i butik.    
 
Hemelektronikbranschen är inte mer fientlig än någon annan bransch i detaljhandeln 
hävdar Berthling, men återförsäljarna imiterar varandras koncept i alldeles för stor 
utsträckning. Branschen är i sin helhet för odifferentierad där alla aktörer paketerar, 
presenterar, marknadsför och erbjuder samma produkter till samma priser. Skillnaden 
är att hemelektronik är utsatt för en snabbare teknologisk förändring och att allting 
sker mycket fortare än i många andra branscher.  
 
Om man ska skapa framgång på lång sikt i den här branschen tror Berthling starkt på 
en multikanalstrategi med e-handel och butiksförsäljning. Det gäller att gå ner i 
storlek vad gäller butiker och lager samtidigt som man sätter upp en effektiv e-handel 
som levererar till butikerna och konsumenterna. Då löser man 
trovärdighetsproblematiken gentemot konsumenterna om sin positionering samtidigt 
som man har en slagkraftig kombination av försäljningskanaler. 

  
Hade pris varit den enda viktiga faktorn i branschen hade e-handeln stått för två 
tredjedelar av alla återförsäljare. Anledningen att butikerna fortfarande behövs är för 
att det finns tvivel hos konsumenterna där de vill försäkra sig om att produkterna är 
rätt och de vill kunna komma till en butik för att se, känna och testa produkterna samt 
ha möjligheten att få hjälp med installationer.  

 
4.8.2.3 Kundlojalitet 
Berthling anser att mervärde skapas genom installationsassistans och supporttjänster 
av produkter för att sedan utnyttja lojaliteten för att sälja fler hårdvaror. Konkretiserat 
innebär detta att återförsäljarna, genom att erbjuda installationstjänster, kommer hem 
till konsumenterna och kan kartlägga deras behov av andra varor, både 
kompletterande och nya som kan skapa värde i konsumentens vardag. Genom att 
rekommendera dessa på konsumentens hemmaplan skapas ett förtroende för 
återförsäljaren som inte går att skapa i butik. Berthling hävdar även att bonus och 
rabattsystem aldrig kommer att skapa kundlojalitet då allt för många återförsäljare 
använder det i sin strategi, och att det inte skapar mervärde för kunderna på lång sikt. 
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4.9 Tabell 3. Summering av empiriskt resultat 
 Media Markt Siba Dustin Home Audio Video 

Inträde på svenska 
marknaden 2006 1951 1984 1963 

Utländskt ägarskap Ja Nej Nej Nej 

Slogan 
”Grymma 

produkter till 
larvigt låga priser” 

”Lägre priser – 
bättre service” 

”Med kunden 
och produkten i 

fokus” 

”Känn dig som 
hemma” 

Generellt koncept Låga priser 
Låga priser 

kombinerat med bra 
service 

Specifikt utbud 
till låga priser Hög service 

Försäljningskanaler 25 Varuhus 47 butiker och e-
handel E-handel 87 butiker 

Fokus på service Lågt Högt Lågt Mycket högt 

Produktutbud Stort och brett Det ”massan” vill ha 
Fokus på djupt 
sortiment och 

bred kompetens  

Skräddarsytt till 
varje butiks 

lokala marknad 

Franchise Butikscheferna 
äger 10 % Nej Nej 

Helägda butiker 
av lokale 

entreprenörer 

Målgrupp Early adopters och 
den stora massan Den stora massan 

Mer tekniskt 
kunniga och 
intresserade 
konsumenter 

Den stora massan 
som söker 
kompletta 
lösningar 

Fokus 
Låga priser och 

hög 
försäljningsvolym 

Lägre priser med 
bättre service och 
hög tillgänglighet 

Tillgänglighet 
och pris 

Service och 
nöjda kunder 

Konkurrens strategi 

Lägst pris, hög 
volym som ger 

låga 
inköpskostnader 

och hög omsättning 
på produkter 

Låga priser 
kombinerat med bra 

service 

Att erbjuda 
tillgänglighet, 
precision och 
snabbhet som 

ingen annan på 
marknaden 

Att skräddarsy 
lösningar till 

varje individuell 
kund 

Differentieringsstrategi 

Större utbud till 
lägre priser och 

vara först med de 
senaste 

produkterna  

Att genom service 
skapa långsiktiga 

relationer med 
kunderna 

Erbjuder djup 
och specifik 

kunskap om sitt 
djupa sortiment 

Kompletta 
lösningar till 

kunderna som 
även inkluderar 

installation 

Styrka 
Utländskt ägda 

med kapitalstark 
koncern i ryggen 

Att erbjuda både 
fysiska och digitala 
försäljningskanaler 

Mindre fasta 
kostnader än 
butikskedjor, 

slimmad logistik 

Högre marginaler 
per kund genom 
att sälja tjänster 

Störst hot på 
marknaden 

Elgiganten som likt 
Media Markt är 
utlandsägda med 

kapitalstarka 
koncerner i ryggen 

Ser inga direkta hot 
på marknaden 

Butikskedjor: 
Media Markt och 

Elgiganten  
E-handlare: 

Komplett och 
Webbhallen 

Tävlar inte med 
stormarknadernas 

koncept, har 
lokalt unikt 

koncept 

Kundlojalitet 
De tror på att 

kunderna går dit 
priset är lägst 

Kundlojalitet skapas 
i kedjans kundklubb 

och genom bra 
service och låga 
priser i butikerna 

Fri frakt och 
rabatt erbjuds vid 

stora inköp 
tillsammans med 
låga priser och 
stor kompetens  

Skapas genom att 
erbjuda 

skräddarsydda 
helhetslösningar 
och överträffa 
förväntningar 
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5 Analys och diskussion 
Kapitlet presenterar en diskussion och en analys av den empiriska insamlingen under 
de huvudteman som vi har identifierat som viktiga. Diskussionen och analysen 
återkopplar till uppsatsens frågeställning och syfte samt teoretiska och empiriska 
aspekter från föregående kapitel.  
  
 
5.1 Marknadens natur 
Media Markt, Siba, Dustin Home och Audio Video delar den generella uppfattningen 
om att konkurrenssituationen på hemelektronikmarknaden är hård och tuff samt 
präglas av ett branschkrig där det råder överetablering av återförsäljare som erbjuder 
snarlika utbud till liknande låga priser. Priskonkurrens bland försäljarnas relativt 
homogena utbud av varor och tjänster är den form av konkurrens som samtliga 
intervjupersoner anser präglar marknaden mest, vilket stärker den neoklassiska 
konkurrensmodellen med perfekt, endimensionell konkurrens (Eliasson, 1991). 
 
Det neoklassiska synsättet utgår även ifrån att marknaden består av många lönsamma 
aktörer och att inträdesbarriärer och stordriftsfördelar inte existerar (Besanko et al., 
2010). De antagandena kontrasterar däremot hemelektronikmarknadens verklighet 
och intervjupersonernas uppfattningar om konkurrenssituationen på marknaden, vilket 
försvagar den statiska konkurrensanalysen. Dustin Home är det enda av fallföretagen 
som har gått med vinst de senaste tre åren. Media Markt, Siba och Audio Video har 
likt många övriga återförsäljare gått med förlust. Till viss del råder perfekt konkurrens 
eftersom konsumenterna har låga omställningskostnader och full transparens för 
produktutbud och priser (Ekelund & Hébert, 2002). Däremot kan Media Markts 
strategi där förlustgivande priser skapar möjligheter att på lång sikt ta stora 
marknadsandelar och slå ut övriga aktörer, ses som ett försök att skapa monopol.  
 
Konkurrenssituationen på hemelektronikmarknaden är unik och dess natur kan inte 
kategoriseras som varken perfekt eller monopolistisk konkurrens (Besanko et al., 
2010; D’Aveni & Thomas, 2009). I perfekt konkurrens finns inga vinstmarginaler att 
tjäna då jämviktspriserna är lika marginalkostnaderna (Morrisson, 2003). Under 
hyperkonkurrens kan dock alla aktörer skaffa sig tillfälliga konkurrensfördelar genom 
innovation, entreprenörskap och differentiering i många fall likt aktörerna på 
hemelektronikmarknaden, vilket försvagar den neoklassiska modellen (D’Aveni & 
Thomas, 2009). Vi har istället i ljuset av empirin funnit att marknaden befinner sig i 
ett dynamiskt tillstånd av hyperkonkurrens där det råder ett intensivt priskrig mellan 
återförsäljarna (D’Aveni, 1995, 1998). 
 
D’Avenis (1995) fem förutsättningar för att det ska råda hyperkonkurrens uppfylls 
utifrån återförsäljarnas och branschanalytikernas beskrivningar av marknaden som 
dynamisk och ständigt föränderlig. Marknaden inbegriper extrem rivalitet, en 
turbulent miljö och priskrig. Konsumenterna har stor makt då utbudet av likartade 
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varor är stort och antalet aktörer är många, vilket förstärks av Arnberg och 
Wernersson som ser konsumenterna som vinnare och återförsäljarna som förlorare. 
Von Stein anser därtill att konsumenterna är illojala med anledning av deras 
användande av prisjämförande hemsidor. Inträdesbarriärerna till marknaden är låga 
och kapital är inte avgörande för att vara marknadsledare på lång sikt. Det 
överensstämmer med Berthlings konstaterande att Media Markts kapitalstarka 
koncerntillhörighet inte garanterar dess långvarighet. Snabb teknologisk 
produktutveckling skapar branschdynamik och gör framtiden oförutsägbar samtidigt 
som globalisering ökar konkurrensen.  Således ges en teoretisk definition för den 
konkurrenssituationen som råder på hemelektronikmarknaden. 
 
5.1.1 Endimensionell priskonkurrens 
Det statiska perspektivet på konkurrensanalys utgår från endimensionell konkurrens i 
form av priskonkurrens (Besanko et al., 2010). Priskonkurrensen bland återförsäljarna 
och deras relativt homogena utbud av varor och tjänster är den form av konkurrens 
som samtliga intervjupersoner anser präglar marknaden mest, vilket stärker det 
statiska perspektivet att analysera konkurrenssituationen. Bland annat anser Media 
Markt att priskonkurrens är den enda formen av konkurrens som existerar och pris är 
det kunderna värderar högst. Samtliga branschanalytiker delar denna uppfattning med 
återförsäljarna vilket förstärker det ytterligare. Vidare förstärks den endimensionella 
konkurrensen (Ekelund & Hébert, 2002) av att konsumenterna har perfekt tillgång till 
information om priser och utbud tack vare prisjämförande hemsidor och applikationer 
till smartphones. Priskonkurrensen resulterar i att kunderna byter återförsäljare om 
produkterna är billigare hos en annan aktör. 
 
Eftersom det råder överetablering i hemelektronikbranschen och marknaden är 
vikande som Arnberg och von Stein uttrycker det, tenderar hemelektronikmarknaden 
att i dagsläget vara en mogen marknad, vilket förstärker teorin om industrins livscykel 
enligt Grant (2005) och Ljung et al. (2007) där priskonkurrens är vanligt. Arnberg 
anser att marknaden har en avvikande tillväxt samt att möjligheter att ta 
marknadsandelar är färre då samtliga aktörer använder pris som konkurrensmedel. I 
enlighet med vad som kännetecknar ett moget livscykelstadie anser 
branschanalytikerna Berthling och Arnberg att prisjämförande hemsidor har skapat 
transparens, vilket har orsakat att konsumenterna kringgår aktörernas differentiering. 
Det riktar ännu mer fokus på priskonkurrens och förstärker det statiska 
konkurrensperspektivet.  
 
5.1.2 Flerdimensionell konkurrens 
Då intervjupersonernas och medias uppfattning om marknadskonkurrensen tenderar 
att kretsa kring priskonkurrens, överskuggar pris den differentiering och applicering 
av övriga konkurrensmedel som fallföretagen faktiskt använder. Det krävs alltså en 
grundlig analys för att förstå att konkurrensen inte är endimensionell och att den 
dynamiska konkurrensanalysen tar tillvara på marknadens viktiga 
differentieringsaspekter (Block et al., 2002). Siba, Dustin Home, Audio Video och 
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samtliga branschanalytiker upplever konkurrensen som dynamisk och 
flerdimensionell trots fokus på pris, till skillnad från Media Markt. I återförsäljarnas 
mening har priskonkurrensen tvingat marknadsaktörerna att experimentera med 
konkurrensmedel i enlighet med Block et al. (2002). Det innebär att de konstant måste 
arbeta med kostnadskontroll, förbättra sina leverantörsrelationer och bevaka 
omvärlden då långsiktiga konkurrensfördelar på dynamiska marknader är svåra att 
skapa och behålla. D’Avenis (1995, 1998) antagande att långsiktiga 
konkurrensfördelar inte går att skapa på en dynamisk marknad förstärks av 
intervjupersonernas antaganden och är inkonsekvent med den neoklassiska modellen.  
 
Audio Video har en differentieringsstrategi som skiljer sig från Media Markt, Siba 
och Dustin Home genom att inte enbart fokusera på pris utan på att erbjuda 
skräddarsydda helhetslösningar till kunderna. Dustin Home fokuserar enbart på e-
handel och ett tekniskt djup i sitt utbud till skillnad från övriga aktörer. Dustin Home 
och Audio Video har därmed valt att undgå priskonkurrensen med stormarknaderna 
Siba och Media Markt genom differentiering.  
 
Konkurrensen är inte heller begränsad till en avgränsad marknad (Block et al., 2002) 
eftersom hemelektronik enligt Berthling är integrerat och integreras i andra branscher 
inom detaljhandeln, bland annat med finansiella avbetalningstjänster från banksektorn 
och tjänstesektorn. Det förstärks av Bergströms (2002) konstaterande att 
detaljhandeln präglas av flerdimensionella konkurrensprocesser där konkurrensen 
överskrider avgränsade marknader och branscher, sker med andra konsumtionsformer 
samt med olika butikskoncept och konkurrensmedel.  
 
5.1.3 Innovation och globalisering 
Innovationen på den svenska hemelektronikmarknaden idag ligger enligt vår tolkning 
främst hos produkterna och företagen som tillverkar dessa. Däremot återfinns 
innovation även i återförsäljarnas metoder att integrera ny produktteknik, i enlighet 
med Schumpeters teori (1934). Den återfinns även i sätten att skapa 
konkurrensstrategier, formulera sina erbjudanden och nå ut till konsumenterna.  
 
Den snabba teknologiutvecklingen, typisk för innovativa branscher som 
hemelektronikbranschen (D’Aveni, 1998) föråldrar kompetens och produkter vilket 
förstärks av bland annat Media Markts starka omsättning på nya produkter och att 
Siba ständigt blir försedda med ny teknologi av sina leverantörer. Innovation och 
differentiering skapar störningar på marknaden och hindrar långsiktiga 
konkurrensfördelar från att skapas (D’Aveni, 1995, 1998). Således förstärks D’Avenis 
(1995, 1998) teori samtidigt som Porters (1980, 1985) och Veliyaths och Fitzgeralds 
(2000) teori om långsiktiga konkurrensfördelar inte kan appliceras från den aspekten 
på hemelektronikmarknaden. Berthling förstärker detta genom att säga att 
innovationskraften styr hemelektronikbranschens utveckling och gör att aktörerna 
ständigt måste anpassa sina strategier, precis som Schumpeters (1934) och Eliassons 
och Carlssons (2003) teori hävdar.  
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Innovationskraften som är unik för hemelektronikmarknadens natur gör att branschen 
aldrig hinner genomgå livscykelns (Grant, 2005; Ljung et al., 2007) alla stadier förrän 
en ny produktinnovation lanseras. Då börjar livscykeln om på nytt eftersom det krävs 
ny kunskap i företagen för att integrera ny produktteknik. E-handelns introduktion 
kan således tolkas som en nystart av livscykeln eftersom den ändrade branschens 
spelregler. Enligt von Stein kommer den dessutom eventuellt att slå ut alla 
butiksåterförsäljare då producenterna börjar sälja direkt till konsumenterna. Vissa 
koncept i branschen präglas därmed av mognad med tanke på överkapaciteten, medan 
e-handeln är under tillväxt eftersom Media Markt och Audio Video inte har etablerat 
det. Berthling spår dessutom att e-handel blir ett framtida måste för alla återförsäljare. 
Det finns inget empiriskt underlag för att konstatera att branschen är avtagande då 
samtliga intervjupersoner inte tror att efterfrågan på hemelektronik minskar. 
Sammanfattningsvis är modellen mer applicerbar för tillverkande industrier och de 
industrier mindre utsatta för samma innovationskraft och produktteknisk utveckling 
som återförsäljningsledet i hemelektronikbranschen.  
 
D’Aveni (1995, 1998) ser globalisering och utländsk etablering som en störning på 
marknaden som bidrar till ökad branschdynamik. Arnberg anser att Sveriges handel 
med Kina som genererat billigare produkter utgjort grunden för den rådande 
priskonkurrensen. Vidare har e-handeln och Media Markts storskaliga inträde på den 
svenska marknaden, stört marknaden genom att dessa aktörer snabbt har tagit 
marknadsandelar från övriga återförsäljare. Audio Video och Berthling bekräftar att 
Media Markts innovativa koncept med stora butiker, stora utbud och låga priser har 
ändrat branschens konkurrensspelregler. Däremot hävdar Berthling att de små e-
handlarna stör marknaden och bär minst lika ansvar som stormarknaderna för 
marknadens prispress. Det beror på att de har färre kostnader än stormarknaderna som 
inte behöver kompenseras med stora försäljningsvolymer. 
 
5.2 Marknadens utveckling 
Samtliga intervjupersoner har beskrivit konkurrenssituationens utveckling på 
marknaden och dess konsekvenser på företagsnivå genom ett 
förändringsprocessorienterat synsätt, som stärker den dynamiska konkurrensanalysen 
(Eliasson & Carlsson, 2003). Det framgår i deras förklaringar av hur 
stormarknadernas etablering med prispress har krympt vinstmarginalerna och 
progressivt ökat konkurrensen. Samtidigt speglar respektive fallföretags etablering 
och Onoffs konkurs att branschen har en livscykel (Grant, 2005; Ljung et al., 2007). 
Återförsäljare träder in och träder ut på marknaden och branschen har ingått i ett 
moget livscykelstadie där överetablering lett till stagnerande försäljning. Synsätten 
indikerar behovet av att betrakta konkurrenssituationen över en tidsperiod (Ebeling, 
1991) för att framhäva de förändringar som kontinuerligt sker på marknaden, och i 
fallföretagens strategier, med en dynamisk analys. Integrationen av tjänster i 
verksamheterna visar att de strävar efter att vinna kampen om konsumenternas 
köpkraft och bevara den i företaget, precis som Bergström (2002) hävdar. 
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5.2.1 Möjligheter och hot 
Marknadens utveckling kan inte helt bevaras med hjälp av industrins livscykel (Grant, 
2005; Ljung et al., 2007). Teorin måste modifieras av att konsumenternas framtida 
efterfrågan på hemelektronik inte kommer göra att branschen dör ut, vilket teorin 
hävdar. Förutsatt att den tekniska produktutvecklingen av hemelektronikprodukter 
inte avtar, som vi anser vara högst osannolikt, ligger hemelektronikmarknadens 
framtida möjligheter i konsumenternas växande efterfrågan på hemelektronik. 
Intervjupersonerna och däribland Widman anser att hemelektronikbranschen påverkas 
så mycket av innovationskraft i produktutvecklingen från leverantörssidan, samtidigt 
som den svenska efterfrågan på hemelektronik är växande, vilket driver branschens 
fortsatta utveckling. Det bekräftas av Wernersson och von Stein som berättat att den 
svenska efterfrågan och den höga disponibla inkomsten bland befolkningen utgör 
marknadens framtida möjligheter. 
 
Även om konsumentefterfrågan inte är avtagande återfinns överkapacitet (Jovanovic 
& MacDonald, 1993) och utbudsöverskott av återförsäljare på marknaden som hotar 
återförsäljarnas existens på marknaden, enligt HUI. Onoffs konkurs och 
intervjupersonernas uppfattning om varför kedjan gick i konkurs, bekräftar teorin om 
shakeout (Jovanovic & MacDonald, 1993). Det är konsekvensen av överkapacitet 
som gör att de konkurrenskraftigare aktörerna består medan övriga slås ut från 
marknaden. Majoriteten av fallföretagen går med förlust och det råder priskonkurrens. 
Day (1997) anser att alla företag i en bransch är hotade av shakeout men även om 
fallföretagen inte upplever utslagning som ett direkt hot är de åtminstone medvetna 
om hotet och anpassar sina verksamheter därefter då de är eniga i tron om att 
konkurrensen kommer att vara fortsatt hård framöver. 
 
Onoffs konkurs är ett bevis på att hotet om shakeout föreligger. Orsakerna bakom 
anser Media Markt främst beror på att kedjan inte kunde välja en enskild strategi utan 
drabbades av ambivalens mellan att vara en stormarknad med låga priser och en 
fackhandel med mindre volymer. Kostnadsmässigt innebar det att företaget drogs med 
specialistens kostnadsmassa men var tvungna att konkurrera med stormarknadernas 
låga priser. Palmgren och von Stein instämmer och hävdar att Onoff fokuserade på att 
vara för många saker samtidigt och växlade differentieringsstrategi vilket skapade 
förvirring och bristande trovärdighet hos konsumenterna. Återförsäljarna stärker 
Porters (1996) idéer om att företag som försöker implementera flera 
konkurrensstrategier samtidigt skapar bristande trovärdighet hos konsumenterna och 
dålig lönsamhet. Företag måste anpassa sina strategier kontinuerligt efter 
branschdynamiken, globaliseringen och den produkttekniska innovationen för att 
undvika en shakeout (Day, 1997). Den kan undvikas även genom att förutspå en 
shakeout, där Onoff enligt Berthling misslyckades då fokus lades på butiksexpansion 
istället för e-handel. Berthling tror att shakeout hotar alla återförsäljare som har 
applicerat Onoffs föråldrade framgångsmodell baserad på kedjedrift, aggressiv 
marknadsföring och priskonkurrens. Sedan Onoff introducerade kedjedrift har nya 



 65 

konkurrensmedel införts men aktörerna med kedjedrift har inte förändrat sina 
arbetssätt.   
 
Sammantaget upplever intervjupersonerna att inträdesbarriärer (Barney, 1997) är ett 
hot som existerar men i olika grad, vilket går emot perfekt konkurrens och den 
neoklassiska modellen (Besanko et al., 2010).  Enligt Media Markt, Dustin Home och 
Audio Video är de låga för nyetablerande e-handlare och högre för 
butiksåterförsäljare eftersom de har fler kostnader än e-handlare. Siba anser däremot 
att barriärerna är höga eftersom nya aktörer inte kan konkurrera med Sibas 
långvarighet på marknaden och unika kombination av kompetens och expertis. 
Arnberg på HUI instämmer med Siba men på grund av att det har skett en 
överetablering av kedjor på marknaden där de flesta regioner och storstäder är täckta 
av butiker. Han poängterar även att stordrift är betydande och är de stora kedjornas 
fördel gentemot de mindre aktörerna, vilket också motsäger den neoklassiska 
modellen.  
 
5.2.2 Externt och internt fokus 
Utifrån fallföretagens uttalanden kan det konstateras att samtliga delar internt och 
externt fokus för att konkurrera på marknaden. Det industriella synsättet, IO, (Porter, 
1980) speglar deras externa fokus i den mån de låter branschstrukturen och 
branschdynamiken påverka deras lönsamhet. Det resursbaserade synsättet, RB, 
(Coulter, 2008) återger hur återförsäljarna försöker styra branschens och sin egen 
lönsamhet och utveckling genom unika resurser och differentierade strategier. 
Huruvida integrationen av IO och RB är framgångsrik avgörs av återförsäljarnas 
förmåga att bevaka omvärlden och samtidigt anpassa sina resurser efterhand som 
branschen utvecklas. Vi kan i ljuset av empirin konstatera att återförsäljarna följer 
båda synsätten i symbios och integrerar internt och externt fokus i sina strategier då 
det råder ett ömsesidigt beroende mellan IO och RB. Följaktligen blir Chakravarthys 
(1997) kritik mot IO än mer relevant då han hävdar att företag inte enbart styrs av 
konkurrensen de utsätts för, utan de kan själva styra konkurrensen som 
branschstrukturen utsätter dem för.   
 
Genom att återförsäljarna förutspår marknadens utveckling genom externt fokus i 
form av strategisk anpassning kan shakeout undvikas (Day, 1997). Utifrån empirin 
kan det bekräfta att fallföretagen arbetar med differentieringsstrategier för att undvika 
shakeout. Med olika fokus på försäljningskanaler, utbud och service försöker de 
relatera till kunderna på olika sätt med olika unika kombinationer av resurser.  
 
Media Markts externa fokus har identifierat möjligheterna och lönsamheten i den 
svenska marknaden och resulterat i kedjans standardiserade, aggressiva 
etableringsstrategi. Utifrån det har kedjan påverkat hemelektronikbranschen genom 
att samordna sina interna resurser för att erbjuda marknadens lägsta priser och största 
utbud. Dustin Home bekräftar detta genom att konstatera att Media Markt och 
Elgigantens priser är de som samtliga återförsäljare strävar efter.  
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Sibas externa fokus påpekar enligt Widman att konkurrensklimatet erbjuder ständiga 
utmaningar och hot i form av konkurrenter, konjunktur och globalisering. Den 
produkttekniska utvecklingen gör företaget beroende av tillverkare och att dem 
levererar produkter i snabba omlopp som motsvarar konsumenternas efterfrågan. 
Internt fokus läggs utifrån det externa på Sibas organisation av resurser, 
kostnadseffektivitet och differentiering med tyngdvikt på tillgänglighet i alla 
försäljningskanaler och service för att särskilja sig från övriga aktörer.  
 
Konkurrensen utanför Sverige är en viktig del av Dustin Homes externa fokus, och 
skulle Sverige som ett litet land hamna i konflikt med utländska leverantörer skulle 
det påverka hela den svenska hemelektronikbranschens aktörer. För att påverka sin 
egen utveckling har Dustin Home fokuserat sina interna resurser på att arbeta med 
konstant kontroll av interna kostnader och marginaler. Därmed har Dustin Home inga 
varuhus för att kunna möta branschens rådande prisnivåer och påverka branschens 
utveckling. 
 
Audio Video har balanserat internt och externt fokus, och identifierat 
konkurrenssituationen på marknaden men däremot inte låtit konkurrensen mellan 
stormarknaderna styra verksamheten. Således har de har differentierat sig genom 
lokalt entreprenörskap med lokala butiksägare som har drivkraft och engagemang att 
bli lönsamma. Audio Video försöker i sin tur att påverka branschen genom att med 
svårimiterade resurser (Barney, 1995) erbjuda konsumenterna skräddarsydda 
helhetslösningar med stort fokus på service.  
 
5.3 Överlevnadsstrategi 
Medan Porter (1980) har lagt grunden för de koncept som kännetecknar konkurrens 
med IO har Chakravarthy (1997), Barney (1995,1997) och RB (Coulter, 2008) 
adderat en ytterligare dimension till konkurrenssituationen som poängterar att 
aktörerna själva kan styra branschens utveckling med unika resurser och strategier. 
D’Aveni (1995, 1998) och D’Aveni och Tomas (2009) har moderniserat Porters 
(1980) konkurrensmodell och tagit hänsyn till hur branschdynamik, globalisering och 
snabb produktteknologisk utveckling gör traditionella konkurrensstrategier och sätt att 
skapa långsiktiga konkurrensfördelar mindre applicerbara.  
 
Empirin har visat att fallföretagens differentiering och aktiviteter för att skapa 
kundlojalitet överskuggas av priskonkurrens och den gemensamma appliceringen av 
lågkostnadsstrategi (Porter, 1980). Samtliga intervjupersoner har intygat att 
prisjämförande hemsidor har gjort att konsumenterna har kringgått aktörernas 
differentiering. Under dessa förutsättningar har Porters (1980) och Grants (2005) 
kostnadsöverlägsenhetsstrategi inte blivit ett alternativ utan en nödvändighet och en 
överlevnadsstrategi för att kompensera för de små vinstmarginalerna. Porters (1980) 
konkurrensstrategier försvagas av det faktum att de inte genererar långsiktiga 
konkurrensfördelar på dynamiska, innovations- och globaliseringsutsatta marknader 
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som hemelektronikmarknaden. Onoffs konkurs och positionering som prispressare 
förstärker detta ytterligare. Grants (2005) konkurrensstrategier för mogna branscher är 
därmed mer applicerbara eftersom hans lågkostnadsstrategi är utformad för mogna 
branscher som hemelektronikbranschen. Som vi tidigare konstaterat tenderar 
branschen att vara mogen utifrån de uppfattade karaktärsdrag som samtliga fallföretag 
och branschanalytiker konstaterat.  
 
Konsekvenserna av marknadens priskonkurrens innebär för samtliga fallföretag att de 
måste sälja stora volymer för att kompensera för de låga priserna. Palmgren säger att 
priskonkurrensen gett upphov till att fackhandelskedjor försökt konkurrera med 
stormarknadernas koncept samtidigt som de har velat bevara sin 
fackhandelspositionering. Problemet för återförsäljarna är att lista ut med vilket 
koncept hyperkonkurrensen ska övervinnas. 
 
Media Markt och Siba applicerar Grants (2005) kostnadsfördelsstrategi genom att ha 
stora varuhus och stora utbud med låga priser som genererar stora 
försäljningsvolymer. Inom respektive företag görs gemensamma inköp till de olika 
varuhusen som distribueras via centrallager för att pressa inköpspriserna. Dustin 
Home har genom sin försäljningskanal minskat många fasta kostnader som en fysisk 
butik eller ett varuhus har och därigenom lyckats skapa kostnadsfördelar gentemot 
konkurrenter. Audio Video har en grundläggande lågkostnadsstrategi men eftersträvar 
inte strategin i lika stor utsträckning som övriga fallföretag. De har ett annat koncept 
än stormarknaderna med en ökad kvalitet av service, mindre butiker och utbud samt 
franchisestruktur.  
 
Med bakgrund i återförsäljarnas uttalanden om vikten av låga priser och 
branschanalytikernas utlåtanden om behovet av differentiering, kan vi konstatera att 
både en lågkostnadsstrategi och en differentieringsstrategi behövs för att konkurrera 
på hemelektronikmarknaden. Medan lågkostnadsstrategin är en nödvändighet för 
återförsäljarnas överlevnad, är differentieringsstrategin som både Porter (1980), 
Barney (1997) och Grant (2005) förespråkar, en nödvändighet för att skapa lönsamhet.  
 
Vi ser inte varken Porters (1985) eller Grants (2005) teori om segment och 
fokuseringsstrategi som applicerbara för våra fallföretag då de inte uttalat riktar sina 
verksamheter åt specifika målgrupper eller kundsegment. De riktar sig istället mot all 
konsumentefterfrågan för att skapa stora försäljningsvolymer att kompensera för de 
låga priserna med. Således blir Grants strategiska innovationsstrategi också irrelevant 
(Stopford & Baden-Fuller, 1994).   
 
5.4 Differentiering 
Enligt Berthling på MB Affärsutveckling är differentiering det enda sättet att överleva 
på den svenska hemelektronikmarknaden, vilket stärker Barneys (1997) teori. Låga 
priser är en standard för all marknadskonkurrens inom hemelektronik och 
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differentieringsfaktorer har blivit ett komplement som fallföretagen försöker relatera 
till kunderna med på olika sätt.  
 
Det som särskiljer de olika fallföretagen från varandra är deras unika kombinationer 
av de differentieringsfaktorer som vi har sett att de applicerar. De 
differentieringsfaktorer våra fallföretag använder omfattar service, försäljningskanaler 
och produktutbud. Dessa differentieringsfaktorer är identiska med Kotler et al. (1996) 
och styrker teorin. Mintzbergs (Grant, 2005) typologi är mindre applicerbar på 
fallföretagens differentieringsfaktorer eftersom hans faktorer sträcker sig utanför 
studiens ramverk. Mintzbergs differentieringsfaktorer kretsar kring tjänster och 
attribut till produkterna samt marknadsföring vilket inte har studerats i den här studien 
och inte överensstämmer med de faktorer som återförsäljarna differentierar sig enligt.  
 
Återförsäljarnas konkurrensområden kan kategoriseras i D’Avenis (1995) fyra arenor. 
Inom pris och kvalitet konkurrerar Audio Video med sitt skräddarsydda koncept om 
helhetslösningar men inte för att kunna ta ut ett högre pris utan som 
differentieringsstrategi. Inom timing och know-how konkurrerar alla aktörer då de 
utifrån sina uttalanden organiserar sina resurser för att skapa differentierade 
kunderbjudanden. Media Markt och Siba konkurrerar starkt inom affärsrevir då de 
tillhör kraftiga koncerner som bygger stora varuhus för att skapa stordriftsfördelar 
genom höga volymer i försäljning och inköp. Inom kapitalstyrka ligger de stora 
kedjornas konkurrensfokus med Media Markt som arenans främsta förespråkare. Med 
en stor och stark utländsk koncern i ryggen har de råd att sätta låga priser och gå med 
förlust. Den bristande lönsamheten kan kompenseras med lönsamhet från andra 
nationella marknader.  
 
Emellertid motsägs teorin av att den bortser från att återförsäljarna konkurrerar inom 
flera arenor samtidigt och speglar inte deras differentieringsområden. Veliyaths och 
Fitzgeralds (2000) teori kan appliceras i den mån att fallföretagen konkurrerar inom 
de fyra arenorna och anammar Porters (1980) och Grants (2005) lågkostnadsstrategi 
för samtliga. Däremot ger strategin inte upphov till långsiktiga konkurrensfördelar 
eftersom hemelektronikmarknaden är en dynamisk marknad där endast tillfälliga 
konkurrensfördelar kan skapas.   
  
Siba och Audio Video påstår sig båda fokusera på att erbjuda bättre service till sina 
kunder än vad konkurrenterna gör, medan Dustin Home och Media Markt använder 
sina produktutbud som differentieringsfaktorer. Som Berthling på MB 
Affärsutveckling säger så är differentieringsstrategin extra viktig i dagsläget då det är 
enkelt för företagen att imitera varandra. Han nämner även att om lägst pris hade varit 
viktigast för konsumenterna så hade e-handeln stått för två tredjedelar av 
hemelektronikförsäljningen idag. Detta stärker Porters teori om differentiering som en 
nyckelfaktor i denna bransch för att vara lönsam. 
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5.4.1 Försäljningskanaler 
I undersökningen har vi beaktat fallföretagens olika försäljningskanaler, och tolkar 
denna differentieringsfaktor som företagens tillgänglighet för konsumenterna. Media 
Markt och Audio Video har idag ingen e-handel till skillnad från Siba och Dustin 
Home och är därmed mindre tillgängliga för konsumenterna i denna kanal. Siba har 
etablerat e-handel för att öka sin tillgänglighet på marknaden till skillnad från Dustin 
Home som gjort detta för att slippa fasta kostnader som fysiska butiker skapar. Siba 
använder därför denna försäljningskanal som en differentieringsfaktor i enlighet med 
Kotlers et al. (1996) teori. Media Markt och Audio Video strävar mot att etablera e-
handel, men har ännu inte gjort det. Det visar att de ser värdet i att erbjuda e-handel 
och att det är en differentieringsfaktor som skapar ökad lönsamhet i branschen.  
 
Media Markt och Siba arbetar med liknande försäljningskanaler med sina stora 
varuhus utanför stadskärnor, men Siba har även e-handel som Media Markt saknar. 
Audio Video har många mindre butiker i Sverige som är placerade inne i städer, vilket 
skiljer kedjan från Media Markt och Siba. Eftersom Audio Video likt Media Markt 
inte erbjuder e-handel är Siba mer tillgängliga i flera olika försäljningskanaler. Dustin 
Home skiljer sig mer från övriga av våra fallföretag då de endast säljer varor via sin e-
handel. Både Arnberg och Berthling anser att det är viktigt att applicera en 
multikanalsstrategi med både effektiv e-handel och butiksförsäljning för att vara 
tillgängliga på marknaden för kunderna. Av våra fallföretag är det endast Siba som 
applicerar detta i dagsläget och har då störst konkurrensfördel när det gäller 
differentieringsfaktorn försäljningskanaler. Berthling tror dessutom att mjukvara 
kommer ersätta behovet av hårdvara och göra butiker och stora utbud mindre relevant. 
Frågan är i så fall hur stort behovet kommer vara av att ha stora butiker med enorma 
utbud om det likväl är innehållet i ett fåtal produkter som konsumenterna är 
intresserade av.  
 
5.4.2 Produktutbud 
Samtliga fallföretag säljer hemelektronikvaror som basutbud, men Dustin Homes och 
Audio Videos produktutbud skiljer sig från Media Markt och Siba. Media Markts 
produktutbud är enligt Wernersson stort och brett och till viss mån skräddarsytt efter 
de mest eftertraktade produkterna på lokala marknaderna. Precis som Siba säljer de 
vitvaror i sina varuhus som komplement till sitt stora hemelektronikutbud. Enligt 
Widman fokuserar Siba sitt produktutbud på det “massan” vill ha och organiserar då 
precis som Media Markt sitt utbud efter de varor som säljer mest. Enligt Wernersson 
fokuserar Media Markt på att erbjuda branschens senaste produkter först medan Siba 
fokuserar på att ha dessa i butik när den stora allmänheten efterfrågar dem och då 
genererar störst försäljningsvolym. Branschanalytikerna är inte överens om när 
återförsäljarna bör ha de senaste produkterna i sitt sortiment. Berthling hävdar att det 
är livsviktigt att ha dem likt Media Markt, medan Arnberg och Siba inte ser det som 
en livsviktig strategi.  
 
Då Media Markt och Siba fokuserar på försäljningsvolym och inte nischat och 
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fokuserat produktutbud är detta inte en differentieringsfaktor de använder sig av enligt 
Kotlers et al. (1996) teori. Audio Video däremot har ett mer fokuserat produktutbud 
än Media Markt och Siba. Till skillnad från dem säljer Audio Video inte vitvaror 
under sitt varumärke. Däremot kan lokala avvikelser förekomma då franchisetagarna 
har frihet att skräddarsy sina egna produktutbud. Enligt Palmgren är butikernas 
produktutbud anpassat för de lokala marknaderna likt Media Markt och Siba, fast i 
mindre skala. Dustin Home differentierar sitt produktutbud enligt Kotler et al. (1996) 
med mer högteknologiska varor än övriga fallföretag. Produktutbudet är mer 
fokuserat på avancerade hemelektronikprodukter som inte är lika tillgängliga på 
stormarknaderna. 
 
5.4.3 Service 
Service är något som samtliga av våra fallföretag erbjuder, men inte alla i den 
utsträckning att det kan ses som en differentieringsfaktor. Audio Video skiljer sig från 
övriga fallföretag då de uttalat fokuserar på service och nöjda kunder. Siba fokuserar 
också på service riktad åt allmänheten medan Audio Video skräddarsyr 
serviceerbjudandet efter den individuella kunden.  
 
Grants (2005) differentieringsstrategi på en mogen marknad är mest applicerad av 
Audio Video. De erbjuder kringtjänster till sitt utbud som t.ex. hemleverans och 
installation. Kringtjänster erbjuds även av Siba och Media Markt inte i samma 
utsträckning som Audio Video utan fokus ligger på att skapa försäljningsvolym riktad 
till massan. Branschanalytikerna styrker signifikansen av att implementera Grants 
(2005) differentieringsstrategi då de i intervjuresultaten nämner att enbart fokus på 
prispress inte är någon konkurrensfördel då den är lätt för konkurrenter att imitera. 
 
Bergström (2002) antog redan för tio år sedan att konsumenterna kommer efterfråga 
mer tjänster i form av service och installation vilket Audio Video har anammat. 
Samtidigt blir mycket teknik mer avancerad och det finns ett behov av service och 
hjälp hos konsumenterna. 
 
5.4.4 Kundlojalitet 
Följaktligen har fallföretagen lagt stor vikt vid prissättning snarare än hur de ska 
skapa kundlojalitet. Således är en stor del av teorin inte applicerbar för återförsäljarna. 
Däremot kan det inte konstateras att teorierna är felaktiga eller grundlösa, utan de är 
snarare mindre applicerbara på marknader som domineras av priskonkurrens.  
 
Empirin har presenterat en intressant tu-delning där återförsäljarnas aktiviteter 
försvagar det teoretiska ramverket, medan branschanalytikerna förstärker det. 
Problemet är enligt branschanalytikerna att återförsäljarna tror att låga priser 
genererar kundlojalitet. Arnberg stärker Sharmas (2001) teori då han anser att många 
konsumenter är beredda att betala mer för att komma in i en butik och få hjälp med 
installationer och vägledning, vilket är butikernas styrka gentemot e-handeln. I 
enlighet med Clemons et al. (2002) antagande, hävdar Arnberg att kunderna är villiga 
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att göra det så länge priset inte överstiger kostnaden om de skulle utfört tjänsten själva. 
Berthling anser att mervärde skapas genom installationsassistans och supporttjänster 
av produkter på kundernas hemmaplan. Där integreras kundernas individuella behov i 
värdeskapandet, överträffar kundernas förväntningar, och skapar trovärdighet för 
återförsäljarna (Clemons et al., 2002; Prahalad & Ramaswamy, 2003; Sharma, 1990, 
2001).   
 
Alla fallföretag fokuserar på att leverera lösningar som passar deras kundsegment i 
enlighet med Tapscotts (1997) teori. Siba och Media Markt har stora varuhus med 
breda utbud och låga priser för att passa de kunder som vill handla i den kanalen, 
medan Dustin Home riktar sig åt de som e-handlar, och Audio Video på de som söker 
skräddarsydda lösningar.  
 
Enligt Media Markt är kundlojalitet på hemelektronikmarknaden obefintlig, och 
Wernersson anser att pris alltid kommer att avgöra var konsumenterna köper sina 
produkter. Marknadens natur skapar illojala kunder och de gör inga rationella 
köpbeslut som von Stein på Dustin Home förtydligat. Således har varken Media 
Markt eller Dustin Home några aktiviteter ämnade åt att skapa kundlojalitet eller 
mervärde för kunderna. 
 
Överlag är det Audio Video bland fallföretagen som i särklass arbetar mest med att 
inkludera kunderna i sitt värdeskapande för att skapa kundlojalitet i enlighet med 
Prahalad och Ramaswamys (2003) teori. Widman på Siba säger att kunderna 
integreras i Sibas verksamhet genom medlemsförmåner och kundförmåner, men 
beskriver inte specifikt hur detta görs. Kundlojalitet skapas utifrån att Sibas produkter 
håller vad de lovar (Clemons et al., 2002) och att bolagets långvarighet på marknaden, 
service och tillgänglighet införlivar kundlojalitet. Övriga återförsäljare uttalar sig inte 
om integration av sina kunder för att skapa lojalitet, de poängterar snarare vikten av 
att erbjuda bättre service. Prahalads och Ramaswamys (2003) teori förstärks av Audio 
Videos differentieringskoncept. Däremot försvagas det av övriga återförsäljare vilket 
indikerar att teorin förmodligen är mer utformad för att appliceras på tillverkande 
företag med egna varumärken snarare än för återförsäljare. 
 
Clemons et al. (2002) teori är applicerbar för Media Markt och Dustin Home i den 
utsträckning att deras erbjudanden skapar perfekt passform med kundernas 
förväntningar i den målgrupp som kännetecknas av att de inte är ute efter service utan 
enbart produkterna i sig. Audio Video fokuserar enligt Palmgren på att överleverera 
service till sina kunder genom Clemons et al. (2002) tre källor till förtjusning. 
Sharmas (1990, 2001) teorier är mindre applicerbara i den här studien då fallföretagen 
inte uttalat sig om butikspersonal och hur de arbetar med att anpassa deras beteenden. 
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6 Slutsats och rekommendationer 
Följande avsnitt utgörs av de slutsatser som kan dras utifrån uppsatsens resultat, 
diskussion och analys. Syftet och frågeställningarna besvaras och det redogörs för 
uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag samt för förslag till framtida forskning. 
  
 
6.1 Slutsats  
Genom att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar kan vi konstatera att Media 
Markt, Siba, Dustin Home, Audio Video och även branschanalytikerna delar 
uppfattningen att konkurrenssituationen på den svenska hemelektronikmarknaden är 
hård och domineras av priskonkurrens i en miljö av överetablering av återförsäljare. 
Priskonkurrensen har sitt ursprung i marknadens informationstransparens av pris och 
utbud vilket har gjort konsumenterna priskänsliga. Priskonkurrens har hamnat i fokus 
och överskuggat återförsäljarnas övriga konkurrensmedel. Marknadsstörningar som 
innovation, produktteknologisk utveckling och globalisering gör 
konkurrenssituationen dynamisk och skapar bara möjligheter till kortsiktiga 
konkurrensfördelar. Därmed skall konkurrens på hemelektronikmarknaden ses som en 
flerdimensionell och dynamisk förändringsprocess som sträcker sig utanför 
marknadens gränser vilket speglar den dynamiska konkurrenssituationsanalysen. Då 
varken perfekt respektive monopolistisk konkurrens speglar konkurrenssituationens 
tillstånd, kan vi konstatera att det råder hyperkonkurrens eftersom konkurrensfördelar 
enkelt kan elimineras av marknadsstörningar. 
 
Slutsatsen grundar sig i intervjupersonernas sätt att balansera internt och externt fokus 
för att kontinuerligt anpassa sina verksamheter och strategier efter hur marknaden 
förändras över tiden, samt i de teorier som belyser vikten av att se konkurrens som en 
dynamisk förändringsprocess där hot om utslagning konstant föreligger. 
 
Överkapacitet och priskrig kategoriserar hemelektronikmarknaden som en mogen 
marknad, men även om den svenska konsumentefterfrågan på hemelektronik inte är 
avtagande, är återförsäljarnas existens hotad eftersom den gemensamma tron är att 
konkurrensen kommer vara fortsatt hård framöver. Majoriteten av fallföretagen är 
förlustdrivande och upplever priskonkurrens och låga inträdesbarriärer som ett 
medvetet hot. Då återförsäljarna är eniga om vikten av att anpassa sina verksamheter 
genom kostnadseffektivitet och kontinuerlig kostnadskontroll, påvisar det att hotet om 
shakeout föreligger och sätter större krav på deras differentiering. Media Markt och 
övriga kedjor med stöd från kapitalkraftiga koncerner verkar ha bäst förutsättningar 
för att undvika shakeout. Så länge pris är konsumenternas främsta prioritering och 
andra tjänster inte efterfrågas, kommer stormarknaderna att vara marknadsledande. 
Det sätter större press på övriga aktörer att hitta andra konkurrensmedel och skapa 
innovativa erbjudanden.   
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Återförsäljarna använder sig av två konkurrensstrategier; kostnadsöverlägsenhet i 
form av lågkostnadsstrategi som är en nödvändighet för överlevnad på marknaden, 
och differentiering för att skapa lönsamhet och kortsiktiga konkurrensfördelar. 
Differentieringsstrategierna grundar sig på differentieringsfaktorer kring 
försäljningskanaler, produktutbud och service. 
 
Den gemensamma tron om att kundlojalitet är mindre framträdande då konsumtion 
avgörs av pris resulterar i att aktörerna fokuserar mer på att öka 
försäljningsvolymerna än på att skapa kundlojalitet. Audio Video urskiljer sig genom 
att skräddarsy helhetslösningar och överleverera service för att skapa kundlojalitet 
medan övriga fokuserar på att tillfredsställa de konsumenter som efterfrågar billiga 
produkter. 

6.2 Teoretiskt bidrag 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det teoretiska ramverket inte tar full hänsyn 
till den branschdynamik som råder på hemelektronikmarknaden. Snabb 
produktteknologisk utveckling, stark innovationskraft från tillverkare, globalisering, 
priskonkurrens och överetablering av aktörer, är de faktorer som gör 
hemelektronikmarknaden dynamisk. Teorin behöver justeras i ljuset av empirin och 
de branschspecifika förhållanden som hemelektronikmarknaden präglas av. Det beror 
på att teorin inte kan ta tillvara på marknadens omständigheter genom att reflekteras i 
återförsäljarnas strategier. Det stärker därmed uppsatsens abduktiva ansats. 
 
Dynamisk konkurrenssituationsanalys (Eliasson, 1991), hyperkonkurrens (D’Aveni, 
1995, 1998; D’Aveni & Thomas, 2009) och shakeout (Day, 1997; Jovanovic & 
MacDonald, 1993) tar hänsyn till hemelektronikmarknadens branschdynamik, medan 
vi har identifierat ett gap från de teorierna till konkurrensstrategierna i ramverket. 
Porter (1980) och Grant (2005) säger att företag ska välja en konkurrensstrategi 
generellt baserat på kostnadsöverlägsenhet eller differentiering för att skapa 
långsiktiga konkurrensfördelar. Dessa behöver modifieras för att ta hänsyn till att 
marknader som är mogna och präglas av hyper- och till största delen priskonkurrens, 
skapar ett behov hos företagen att applicera två konkurrensstrategier; en 
lågkostnadsstrategi för överlevnad och en differentieringsstrategi för att skapa 
lönsamhet samt tillfälliga konkurrensfördelar.  
 
Hyperkonkurrens (D’Aveni, 1995,1998; D’Aveni & Thomas, 2009) konstaterar att 
konkurrens och differentiering sker inom olika områden men behöver omarbetas för 
att ta hänsyn till att konkurrensen mellan återförsäljarna sker inom flera olika 
områden simultant och att differentieringsstrategierna ger sig uttryck i flera 
differentieringsfaktorer samtidigt. Detta innebär att Veliyaths och Fitzgeralds (2000) 
teori inte inbegriper hemelektronikmarknadens branschdynamiska faktorer och 
behöver modifieras av två skäl; konkurrens och differentiering sker inom flera 
områden simultant, och långsiktiga konkurrensfördelar går inte att skapa eftersom 
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hemelektronikmarknaden är dynamisk. Det innebär att samtliga branschdynamiska 
faktorer är viktiga att ta hänsyn till i framtida forskning.   
 
Segment och kundfokusstrategierna (Grant, 2005; Porter, 1985) förutsätter att företag 
har ett val mellan differentieringsstrategier. Under hemelektronikmarknadens priskrig 
har återförsäljarna inget val och fokuserar varken på kundlojalitet eller på 
kundsegment utan på överlevnad och att sälja stora volymer till så många 
konsumenter som möjligt. Teorin kan då appliceras endast för företag i 
konkurrenssituationer där det föreligger möjligheter till val av konkurrensstrategi. 
 
När återförsäljarna tror att pris är avgörande för kundernas konsumtion och 
priskonkurrens är stor, tror de inte på kundlojalitet och därmed kan teorierna kring 
detta inte appliceras i stor utsträckning. Teorierna tar generellt inte hänsyn till 
kundlojalitets varande under priskonkurrens. Det bildar ett gap där teorierna snarare 
borde utforska hur beslutsfattare ska komma över den kognitiva barriären att 
kundlojalitet inte existerar än hur de ska skapa kundlojalitet. För att skapa krävs först 
tron om att kunna skapa.   
 
Uppsatsens största teoretiska bidrag är reflektionen av konkurrens hos återförsäljare 
snarare än tillverkande företag vilka majoriteten av teorierna tenderar att vara 
utformade för. Mintzbergs (Grant, 2005) differentieringsfaktorer kring produktattribut 
exemplifierar detta. Då återförsäljarnas konkurrensstrategier modifierar teorierna 
innebär detta att återförsäljare och tillverkande företag inte kan applicera samma 
konkurrensstrategier under samma förhållanden på dynamiska marknader, därav 
teorins och empirins inkonsekvens.  
 
6.3 Praktiskt bidrag 
Efter en analys av uppsatsens empiriska resultat har vi kunnat lyfta fram ett antal 
uppfattade framgångsfaktorer som intervjupersonerna hävdat är viktiga att integrera i 
sina konkurrensstrategier, och på marknader med hyperkonkurrens. Vi ämnar härmed 
ge ett praktiskt bidrag i form av ett konkurrensstrategiskt ramverk.  
 

• För att styra branschens utveckling från priskonkurrens måste återförsäljarna först 
överkomma den kognitiva barriären att konsumenterna endast värderar pris, för att 
sedan skapa differentiering. För att komma närmre differentiering måste de skapa nya 
dimensioner till sina erbjudanden genom att integrera produkter och tjänster från 
andra detaljhandelsbranscher med utökad service som grundsten. Det kräver att 
kundintegration och kundkommunikation blir central för kunderbjudandet och en 
undersökning av vad kunderna kan värdera utöver pris. Kundernas intressen av andra 
tjänster som brukas i samband med hemelektronik måste identifieras och artikuleras 
genom unika resurskombinationer för att skapa en ny efterfrågan, där behovet av 
tillfredsställning sträcker sig bortom pris. De måste även kommunicera sin 
differentiering bättre mot kunderna, hålla och fullfölja vad erbjudandena lovar samt 
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implementera och effektivisera den valda strategin. Därtill är det nödvändigt att 
utnyttja bolagets huvudsakliga kompetenser, skapa starka associationer till företagets 
specifika erbjudande, och inte försöka erbjuda flera olika koncept samtidigt.  
 

• Ny efterfrågan kräver internt och externt fokus, att återförsäljarna genom sin strategi 
snarare påverkar marknadens utveckling än tvärtom. Hänsyn till globalisering, 
produktteknologisk innovation och bevakning av hur andra branscher integrerar 
hemelektronik i sina erbjudanden, blir nödvändigt för inspiration till nya erbjudanden, 
ökad konkurrensmedvetenhet och undvikande av utslagning från marknaden.   
 

• Den dynamiska marknadsstrukturen med låga inträdesbarriärer poängterar vikten av 
externt fokus och en flexibel organisationsform som kontinuerligt bevakar och 
reagerar på händelser i omgivningen. När mjukvara tenderar att vara viktigare än 
hårdvara blir stora utbud med mängder av produktvarianter med samma funktioner 
mindre viktigt. Utbuden måste begränsas till de mest populära varorna men samtidigt 
tillfredsställa konsumenternas framtida efterfrågan. Det gör behovet av stora butiker 
och utbud mindre viktigt, samt poängterar vikten av att integrera varor och tjänster 
från andra branscher i nya erbjudanden.    
 

• Ökad försäljning uppnås genom ökad tillgänglighet, regional täckningsgrad och 
tillfredsställda kunder. För att simultant uppfylla dessa faktorer rekommenderar vi att 
återförsäljarna bör ha både fysiska butiker och e-handel för att tillfredsställa 
konsumenter i olika försäljningskanaler med olika behov.  
 

• Marknadens pressade marginaler ökar vikten av slimmad, kostnadseffektiv 
organisation. Kostnadskontroll måste genomsyra hela verksamheten och fokus ligga 
på att bygga långsiktiga relationer med leverantörer för att skapa förtroende och ge 
upphov till förmånliga inköpspriser. Det empiriska resultatet har visat att 
butikskedjorna har centrallager där de har stor del av sin lönsamhet och genom vilka 
produkterna distribueras till butikerna. För att utnyttja stordriftsfördelar och minska 
kostnader ser vi en möjlighet i att sammankoppla ett centrallager med e-handel och 
sköta även distribution till e-handelskunder från samma lokaler.  
 
6.4 Framtida studier 
Under uppsatsens gång har det identifierats flera intressanta undersökningsaspekter 
som vi inte har tagit hänsyn till i den här studien. Vi önskar därmed ge förslag på ett 
antal rekommendationer för framtida forskning inom konkurrens på den svenska 
hemelektronikmarknaden. Rekommendationerna presenteras nedan:  
 

● Eftersom vår studie enbart speglar aktörsperspektivet på konkurrenssituationen och 
återförsäljarnas strategier, hade det varit intressant att studera hur olika intressenters 
uppfattningar och strategier ser ut längs hela försörjningskedjan från tillverkare till 
konsumenter. Det hade gett en heltäckande bild och ett holistiskt perspektiv på 
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konkurrenssituationen och ökad reliabilitet. Således hade det varit intressant att i 
kombination med återförsäljarnas strategier undersöka konsumenternas tolkningar av 
aktörernas differentieringsstrategier, vad de associerar respektive återförsäljare med, 
och göra en jämförelse av deras uppfattningar för att se om det råder asymmetri dem 
sinsemellan. Vidare finns det ett behov av att i större utsträckning undersöka vad som 
konsumenterna eventuellt skulle kunna värdera högre än pris, kombinerat med pris, 
eller vad som avgör deras lojalitet gentemot återförsäljare. Då priskonkurrens 
dominerar över aktörernas differentiering och konsumenternas efterfrågan till största 
del styrs av pris, skulle en sådan undersökning ge återförsäljarna insikt i nya 
differentieringsmöjligheter. 
 

● Vår studie tar inte hänsyn till aktörernas prisstrategier, marknadsföringsstrategier eller 
detaljerade produktutbud. En undersökning av detta kan ge bättre insyn i 
återförsäljarnas strategier, hur de applicerar det resursbaserade synsättet och 
organiserar sina resurser, samt ger dem fördelar gentemot övriga konkurrenter. I 
samband med det kan det vara relevant att undersöka hur fler återförsäljare arbetar 
med detta än enbart fallföretagen. 
 

● Återförsäljarnas kommunicerade konkurrensstrategier speglar endast 
intervjupersonernas tolkningar och åsikter om dessa. Då bolagsstrukturen skiljer sig 
mellan fallföretagen, skulle det tillföra värde att undersöka hur bolagsstrukturen 
påverkar det strategiska beslutsfattandet, hur den strategiska kommunikationen mellan 
beslutsfattare ser ut och vilken påverkan det har på respektive företags 
konkurrensstrategi. Utifrån det skulle det även vara intressant att titta närmre på hur 
den strategiska kommunikationen förs vidare från återförsäljarna till deras personal 
och hur personalen arbetar för att fullfölja konkurrensstrategierna.  
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8 Appendix 

8.1 Intervjupersoner 
8.1.1 Intervjupersoner - återförsäljare 
Namn: Per Wernersson 
Titel: Inköpsdirektör, Media Saturn Holding Sweden AB  
Tid: 3/4 15.00 
Telefon: 08-555 024 05 
E-mail: wernersson@media-saturn.com 
 
Namn: Sara Widman 
Titel: Informationschef, SIBA AB 
Tid: 4/4 15.00 
Telefon: 031-721 11 00 
E-mail: sara.widman@Siba.se 
 
Namn: Stefan von Stein 
Titel: Nordisk Marknadsdirektör, Dustin AB 
Tid: 10/4 16.00 
Telefon: 0733-63 89 22  
E-mail: Stefan@dustin.se 
 
Namn: Christer Palmgren 
Titel: Kedjechef, Audio Video Sverige AB 
Tid: 11/4 09:00 
Telefon: 0708-14 71 47  
E-mail: christer.palmgren@electra.se 
 
8.1.2 Intervjupersoner – branschanalytiker 
Namn: Jonas Arnberg 
Titel: Konsult, Handelns Utredningsinstitut (HUI) 
Tid: 13/4 15:00 
Telefon: 08-762 72 90 
E-mail: jonas.arnberg@hui.se 
 
Namn: Magnus Berthling 
Titel: Ägare och konsult, MB Affärsutveckling 
Tid: 19/4 10.00 
Telefon: 0708-34 07 14 
E-mail: magnus.berthling@mbaffarsutveckling.se 
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8.2 Intervjuguider 
8.2.1 Intervjuguide - återförsäljare 
 
Konkurrenssituation 
1. Hur skulle du beskriva konkurrenssituationen på hemelektronikmarknaden idag? 
2. Vilka faktorer/händelser tror du har lett till den rådande konkurrenssituationen 
idag? 
3. Vad ser du för framtida trender för konkurrenssituationen i branschen och hur tror 
du att den kommer utvecklas framöver?  
4. Vad finns det för inträdesbarriärer till marknaden? 
5. Vad beror de låga prismarginalerna på? 
6. Vad ser ni för hot/möjligheter på marknaden idag? 
7. Vilka återförsäljare utgör störst hot för er och varför? 
8. Varför tror du att Onoff gick i konkurs? 
9. Vad innebär Media Markts inträde på marknaden för er och hur reagerade ni? 
 
Konkurrensstrategi 
10. Hur skiljer ni er från de andra återförsäljarna på marknaden? 
11. Hur skulle du beskriva er konkurrensstrategi, vad lägger ni fokus på? 
12. Hur viktigt är det att vara först med att erbjuda de senaste produkterna? 
13. Uppfattar du pris som den enda faktorn att konkurrera med idag? 
14. Anser du att återförsäljarna imiterar varandras strategier? 
15. Hur arbetar ni med att bevaka era konkurrenters aktiviteter på marknaden? 
16. Vilka fördelar/nackdelar tror du återförsäljare med e-handel har gentemot de som 
bara har butiker eller både och? 
 
Kundlojalitet 
17. Hur uppfattar du kundlojalitet på marknaden, går det att skapa och finns den? 
18. Vad gör ni för att skapa kundlojalitet och kundvärde? 
 
 
 
 
 
 
 
  



 87 

8.2.2 Intervjuguide - branschanalytiker 
 
Konkurrenssituation 
1. Hur skulle du beskriva konkurrenssituationen på hemelektronikmarknaden idag? 
2. Vilka faktorer/händelser tror du har lett till den rådande konkurrenssituationen 
idag? 
3. Vad ser du för likheter med andra konkurrensutsatta branscher, exemplifiera? 
4. Vad ser du för framtida trender för konkurrenssituationen i branschen och hur tror 
du att den kommer utvecklas framöver? 
5. Vad finns det för inträdesbarriärer till marknaden? 
6. Vad beror de låga prismarginalerna på? 
7. Vad präglas marknaden av för möjligheter och hot för återförsäljarna? 
8. Vilka återförsäljare tror du utgör störst hot på marknaden och varför? 
9. Varför tror du att Onoff gick i konkurs? 
10. Vad innebär Media Markts inträde på marknaden för återförsäljarna? 
 
Konkurrensstrategi 
11. Hur bemöter man konkurrens under dessa förhållanden för att överleva? 
12. Vad tror du en konkurrensstrategi på denna marknad ska bestå av/fokusera på för 
att vara stark?   
13. Hur viktigt tror du det är för återförsäljarna att vara först med att erbjuda de 
senaste produkterna? 
14. Uppfattar du pris som den enda faktorn att konkurrera med idag? 
15. Anser du att återförsäljarna imiterar varandras strategier? 
16. Hur skulle du beskriva konkurrenternas bevakning av varandras aktiviteter på 
marknaden? 
17. Hur uppfattar du e-handelns påverkan i branschen och vilka fördelar/nackdelar 
tror du återförsäljare med e-handel har gentemot de som bara har butiker eller både 
och? 
 
Kundlojalitet 
18. Hur uppfattar du kundlojalitet på marknaden, går det att skapa och finns den? 
19. Vad tror du återförsäljarna behöver göra för att skapa kundlojalitet och 
kundvärde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

8.3 Artikel 
 
Konkurrensstrategier under 
hård konkurrens 
 

Dagens	  Industri	  2012-‐05-‐21	  

Den svenska hemelektronik-
branschen är utsatt för 
hyperkonkurrens. Aktörerna krigar 
mot varandra med att erbjuda 
marknadens lägsta priser vilket har 
lett till finansiell avmagring bland 
återförsäljarna. Två 
ekonomistudenter vid Lunds 
Universitet har funnit att 
marknadssituationen kräver både 
låga kostnader och differentiering 
bland återförsäljarna för att 
överleva priskriget. 

Studiens syfte har varit att undersöka 
hur återförsäljarna Media Markt, Siba, 
Dustin Home och Audio Video 
uppfattar den rådande 
konkurrenssituationen och hur den 
påverkar deras konkurrensstrategier. 
Samtliga återförsäljare uppfattade den 
som extremt hård, överetablerad och 
dynamisk. Återförsäljarna erfar 
sjunkande marginaler och hårdare 
konkurrens samtidigt som 
producenternas prisnivåer är orörliga. 
Det gör det svårt för återförsäljarna att 
överleva på marknaden. Den första 
stora aktören som gav vika under 2011 
var Onoff. 

Den prispress som finns på marknaden 
idag beror enligt återförsäljarna själva 
på en överetablering. Det finns för 
många som vill sälja produkter till allt 
för prismedvetna konsumenter. 

Viktigast för återförsäljarna idag är att 
differentiera sig från varandra och hitta 
koncept som i större utsträckning 
tillfredsställer konsumenterna relativt 
konkurrenterna. Undersökningen visar 
att det är viktigt att vara tillgänglig för 
kunderna genom flera 
försäljningskanaler vilket har gjort att 
flera butiksåterförsäljare numer även 
använder sig av e-handel. 

Trots denna extrema prispress, låga 
marginaler och ihärdiga förluster, är 
det ett stort steg för återförsäljarna att 
sluta kämpa för sin existens. Enligt 
undersökningens resultat arbetar 
återförsäljarna kontinuerligt med att 
anpassa sig efter branschstrukturen och 
branschdynamiken genom att ha 
externt och internt fokus. 
 
Överlevnadsstrategier 
Återförsäljarna har konstaterat att låga 
priser är viktigt för att kunna sälja 
varor, men för att skapa 
konkurrensfördelar är det viktigt att 
finna en nisch som ingen annan aktör 
på marknaden kan erbjuda.  har. För att 
konkurrera på 
hemelektronikmarknaden idag 
använder de undersökta företagen sig 
av två konkurrensstrategier. En 
lågkostnadsstrategi som är en 
nödvändighet för att möta 
marknadspriserna, och en 
differentieringsstrategi för att skapa 
kortsiktiga konkurrensfördelar och 
lönsamhet. Utifrån dessa strategier 
differentierar de sig utifrån 
försäljningskanaler, service och 
produktutbud. 
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E-handeln tar över marknaden 
E-handeln av hemelektronik har idag 
25 % av marknaden och dess andel 
växer. Det är viktigt för återförsäljarna 
att följa med i utvecklingen och öka sin 
tillgänglighet för kunderna i flera 
försäljningskanaler. Då e-handlare har 
mindre fasta kostnader än butikskedjor 
kan de erbjuda kunderna lägre priser. 
Därför är det viktigt för butikskedjorna 
att sälja sina varor över Internet och 
konkurrera med e-handlarna om 
marknadsandelar.  
 
Undersökningen visar att butikskedjor 
som inte har e-handel idag strävar mot 
att etablera det i framtiden. Samtliga 
Det återförsäljarna delar uppfattningen 
att e-handel är en viktig strategisk 
faktor för att konkurrera på den 
svenska hemelektronikmarknaden. 

Hyperkonkurrens 
Den svenska hemelektronikmarknaden 
inbegriper extrem rivalitet, en turbulent 
miljö och priskrig. Tillsammans med 
det faktum att konkurrensfördelar på 
marknaden snabbt elimineras, går 
marknaden under hyperkonkurrens. 
Hyperkonkurrens kännetecknas av att 
globalisering och etablering av 
utländska aktörer ständigt 
revolutionerar branschens etablerade 
spelregler. Branschanalytikern Jonas 
Arnberg på HUI har uttalat sig i 
studien och anser att störningarna som 
har intensifierat konkurrenssituationen 
beror på Sveriges handel med Kina, e-
handelns utveckling och Media Markts 
storskaliga inträde på marknaden. 
Audio Video bekräftar i 
undersökningen att Media Markts 
spelregler med stora butiker, brett 
produktutbud och rekordlåga priser har 

chockat marknaden och skapat en 
endimensionell konkurrens som sakta 
svälter ihjäl övriga aktörer.  
 
Kundlojalitet är viktigt 
Samtidigt som återförsäljarna anser att 
kundlojalitet är viktigt tror vissa att 
denna är obefintlig på den svenska 
hemelektronikmarknaden. Media 
Saturns inköpsdirektör Per Wernersson 
anser att pris och tillgänglighet alltid 
kommer att avgöra hos vilken 
återförsäljare konsumenterna köper 
sina produkter. Tillfrågade 
branschanalytiker hävdar däremot att 
kundlojalitet kan skapas genom att 
återförsäljarna vårdar sina kundkretsar 
och skapar tillförlit. Erbjudandena 
måste även vara förtroendeingivande 
och överträffa kundernas förväntningar. 

Osäker framtid 
Intervjuresultaten påpekar att 
konkurrenssituationen kommer 
intensifieras och priskriget kommer att 
fortsätta framöver. Att förutspå 
marknadens utveckling är svårt, men 
eftersom majoriteten av återförsäljarna 
går med förlust råder det inget tvivel 
om att någon förr eller senare kommer 
försvinna. Utmaningen för marknadens 
återförsäljare är enligt Björkqvist och 
Jakobsson att komma över den 
kognitiva barriären att kundlojalitet 
inte går att skapa. Utifrån det måste de 
istället skapa en ny efterfrågan som 
skiftar fokus från priskonkurrens mot 
innovativa, differentierade erbjudanden 
som integrerar kunderna i 
värdeskapandet och överträffar deras 
förväntningar.   
 

 


