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Sammanfattning
Bakgrund och problemformulering: Digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för

alla detaljhandlare och då även för sporthandlarna. Detta påverkar arbetarnas roll i den

fysiska butiken samt vad som krävs av företaget för att fortfarande hålla sig

konkurrenskraftiga. Det finns inte fördjupade studier på sportbutiker och avsaknaden finns i

hur företagen och framförallt personalen arbetar med kundorientering, service och kompetens

i den fysiska sportbutiken för att behålla sin relevans när e-handeln växer mer och mer.

Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för hur

digitaliseringen påverkar fysiska sportbutiker samt hur de arbetar i butiken med

kundorientering, service och kompetens för att bemöta den föränderliga detaljhandeln.

Arbetet kommer besvara följande frågeställningar:

1. Vad innebär en ökad digitalisering för den fysiska sportbutiken enligt de anställda?

2. Hur arbetar den fysiska sportbutiken med kundorientering, service och kompetens för

att bemöta digitaliseringen och öka kundtillfredsställelsen?

Metod: Studien använder sig utav en kvalitativ metod. Studien bygger på åtta

semistrukturerade djupintervjuer för att få en djupare förståelse i intervjupersonens

erfarenheter, upplevelser och ståndpunkter.

Resultat: Resultatet visar på att digitaliseringen innebär utmaningar för de fysiska

sportbutikerna. Detta innefattar olika perspektiv på digitaliseringen, förändrade köpprocesser,

minskad informationsasymmetri och ett dilemma med utbudet. För en ökad kundorientering

arbetas det bland annat med en strategiskt behovsanalys, information från data som lagrats

och aktiviteter i butiken. Allt bygger på en god service och detta arbetas det med genom

exempelvis personlig service, byggandet av kundrelationer, samt tjänster och förmåner som

inte kan ges på e-handeln. Olika typer av kompetens är också en hörnsten för framgång och

detta arbetar butikerna med genom exempelvis utbildningar för att öka kompetensen och

kundernas tillfredsställelse. Kompetensen används också genom rådgivning och förslag av

kompletterande produkter. Studiens resultat visar att kundorientering, service och kompetens

bidrar till en ökad kundnöjdhet och en ökad konkurrenskraft för de fysiska butikerna.

Nyckelord: Digitalisering, fysisk butik, sportbutik, kundorientering, service, kompetens.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Dagens detaljhandelsbransch kan ses vara under strukturomvandling (Bäckström &

Johansson, 2017; Hagberg & Jonsson, 2016, Svensk Handel, 2019, s. 5). Framförallt består

denna omvandling av en anpassning till ny teknik som ställer krav på att företag digitaliserar

sig och försöker hitta nya lösningar för att överleva och konkurrera på marknaden (Svensk

Handel, 2019, s. 5). Detaljhandelsbranschen har sett förändringar komma mer eller mindre

alltid men det har inte varit så viktigt att bemöta och hantera dessa förändringar som det är

idag (Hagberg, Jonsson och Egels-Zandén, 2017, s. 264; Svensk handel, 2019, s. 32;

Treadgold & Reynolds, 2016, s. 31). Digitaliseringen har samtidigt medfört en del

möjligheter, exempelvis har företagen möjligheten att nå ut till fler kunder och därmed få en

ökad exponentiell tillväxt (Hagberg & Jonsson, 2016, s. 15). Genom att ha integrerade

kanaler både fysiskt och digitalt ökar effekten av att nå fler kunder enligt författarna.

Innan digitaliseringen var detaljhandeln synonym med de fysiska butikerna men e-handeln är

en faktor som förändrar detta (Treadgold & Reynolds, 2016). Något som också präglat

detaljhandeln före digitaliseringens tid är fokuset som funnits på butiken från företagen själva

(Treadgold & Reynolds, 2016, s. 177). Författarna menar vidare att allt kretsade kring att

leverera den bästa möjliga upplevelsen i den fysiska butiken. Digitaliseringen kräver därför

ett förändrat fokus som riktas mot konsumenterna och deras behov snarare än bara på interna

processer, butiken och produkter som tidigare (Shah, Rust, Parasuraman, Staelin & Day,

2006, s. 114; Treadgold & Reynolds, 2016, s. 177). Det blir därför viktigt att se över

butikerna och vad som erbjuds så att det stämmer överens med konsumenternas behov och

vad de värdesätter (Treadgold & Reynolds 2016, s. 140).

I sportbutiksbranschen, som kommer att vara fokuset genom detta arbete, syns det också att

handeln inte är synonym med de fysiska butikerna längre. Digitaliseringen och e-handeln har

utvecklats och blivit en del av sportbranschen de senaste 20 åren (Kask & Prenkert, 2018).

E-handelsandelen inom sportbranschen har ökat från 14% till 18% det senaste året och när

andelen ligger mellan 15-20% börjar det märkas för de fysiska butikerna (Postnord, 2020, s,

6). Sportbranschens senaste år har stått för en total e-handelstillväxt på 38 % och det går att

se en trend i att fler väljer att handla sport- och fritidsprodukter på nätet samt att det även är
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fler produktkategorier som tidigare inte inhandlats genom e-handeln som nu köps där också

(Postnord, 2020, s. 24). Sportbutiken anses gå mer och mer mot att bli ett komplement till

e-handeln då nio av tio konsumenter först går in via olika hemsidor innan köpet sker, vilket

innebär att de olika sportkedjorna behöver ställa om utifrån konsumenternas krav samt

förändra och satsa på e-handel för överlevnad (DI, 2019, 13 april).

Trots denna ökning som kan ses inom e-handeln sker alltså fortfarande den större delen av

försäljningen i den fysiska sportbutiken. Det som oroar kan vara just den ökade

e-handelstillväxten inom branschen som är ganska hög. Samtidigt poängteras det att den

fysiska butiken fortfarande är relevant för konsumenterna (Hänninen, Kwan & Mitronen,

2020, s. 13). Treadgold och Reynolds (2016, ss. 157, 160-161) menar vidare att den fysiska

butiken kan ha en värdefördel genom nivån av service som kan erbjudas och det finns även

en fördel i problemlösning för konsumenten genom servicen och personalens kompetens. Det

blir därför relevant att beakta vad som bidrar i den digitala världen till ökad konkurrenskraft

för fysiska sportbutiker. Företagen behöver se över både det externa men framförallt det

interna arbetet för att kunna förstå digitaliseringen som branschen går igenom (Hagberg &

Jonsson, 2016, s. 16). Den fysiska butiken kommer att behöva bevisa sin relevans för

konsumenterna och tydliggöra varför det är värt för konsumenterna att ta sig till butiken

(Svensk Handel, 2020, s. 13) vilket också blir relevant för den outforskade

sportbutiksbranschen.

1.2 Problemdiskussion
Tidigare forskning om digitalisering i detaljhandeln undersöker framförallt digitaliseringens

påverkan, integreringen av fysiska butiker och e-handel samt hur butiker kan användas som

upplevelserum. Hagberg, Jonsson och Egels-Zandén (2017) har forskat kring hur

digitaliseringen påverkar fysiska butiker. De kommer fram till att den ger konsekvenser för

den fysiska butiken, att denna kan behöva integrera det fysiska med det digitala samt att

rollen för den fysiska butiken kan behöva förändras. Tyrväinen och Karjaluoto (2019) och

Bell, Galino och Moreno (2018) har undersökt integreringen av handelskanaler och menar att

kunder idag förväntar sig en sömlös upplevelse mellan e-handel och fysiska butiker. Bell,

Galino och Moreno (2018) menar också att integreringen kan göras genom att ha fysiska

showrooms där kunderna kan testa produkter. Bäckström och Johansson (2017) har studerat

hur butiken kan användas som upplevelserum och kommer fram till att atmosfären,
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butikslayouten och personalen är viktiga komponenter för att skapa en upplevelse. De senaste

tio åren har forskningen på detaljhandel varit fokuserad på e-handeln och ämnen kopplade till

multi- och omnikanaler men det behövs fortfarande forskning kring hur den fysiska butiken

ska bemöta digitaliseringen då mycket handel fortfarande sker där (Hänninen, Kwan &

Mitronen, 2020). Detta är något som syns i den forskning som presenterats ovan och därför

kan det vara intressant att studera hur det kan arbetas konkret i de fysiska butikerna för att

bemöta digitaliseringen.

Trots en ökad digitalisering finns det faktorer som lyfts fram som viktiga för den fysiska

butiken för att öka konkurrensförmågan mot framförallt e-handeln. Habel et al. (2020) och

Shah et al. (2006) belyser att kundorientering är viktigt för butikens konkurrensförmåga när

teknologin utvecklas och lyfter fram att det krävs både en kundorienterad säljkår och

organisation överlag för att upplevas som kundorienterade. Grewal, Krishnan och

Lindsey-Mullikin (2008) studie visar att servicen och kvaliteten på denna i butiken är

avgörande för att skapa en hållbar konkurrenskraft och att denna måste användas effektivt

och på ett sätt som kunden föredrar. Pei et al. (2020) kommer fram till att kundens upplevelse

av servicen från personalen har en positiv påverkan på kundtillfredsställelsen. Wright,

McMahan och McWilliams (1994) visar i sin studie att även kompetens hos personalen i

butiken är en faktor som ger konkurrensfördelar för den fysiska butiken men att den är socialt

komplex och inte kan kopieras från framgångsrika företag. De olika forskarna nämnda ovan

förklarar att dessa faktorer är viktiga för den fysiska butiken men det saknas studier om hur

fysiska butiker konkret arbetar med kundorientering, service och kompetens och detta är

därför intressant att studera.

För att smalna av detaljhandelsbranschen kommer studien fokusera på enbart sportbutiker då

studier om sportbutiker är relativt få. Vrontis, Viassone, Serravalle och Christofi (2019) lyfter

fram i studien att digitaliseringsprocessen på utbuds- och efterfrågesidan i sportvärlden är

märkbar och att de digitala kanalerna tar en ledande roll bland unga konsumenter. Kask och

Prenkert (2018) kommer i sin studie fram till att butiksformaten för sportbutikerna har

förändrats genom tiden från att vara mer homogena och små mer allmänna butiker till att

erbjuda mer specialiserade butiker och en större variation. Sportbutiker idag har produkter

som kan kräva både litet och stort engagemang från kunderna i köpen. Därför kan det vara

intressant att studera digitaliseringens påverkan för sportbutikerna samt vilka strategier de
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använder i arbetet med kundorientering, service och kompetens eftersom det kräver

interaktion och till viss del ett engagemang från kunden.

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur digitaliseringen påverkar fysiska

sportbutiker samt hur de arbetar i butiken med kundorientering, service och kompetens för att

bemöta den föränderliga detaljhandeln. Målet är att försöka förklara hur dessa faktorer kan

bidra till den fysiska butikens överlevnad och om detta kan ses som räddningen i en värld av

ökad digitalisering och e-handel.

Arbetet kommer att utgå från nedanstående två frågeställningar:

- Vad innebär en ökad digitalisering för den fysiska sportbutiken enligt de anställda?

- Hur arbetar den fysiska sportbutiken med kundorientering, service och kompetens för

att bemöta digitaliseringen och öka kundtillfredsställelsen?
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2. Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen är baserad på de två frågeställningarna ovan. Den börjar med

att genom tidigare forskning förklara den fysiska butiken i en digital värld. Därefter tas

kundorientering upp och det lyfts fram vad det innebär, hur utvecklingen sett ut samt hur

företag kan arbeta för att bli mer kundorienterade. I efterkommande avsnitt beskrivs vikten av

service och arbetet med den i den fysiska butiken. Detta följs av ett avsnitt om kompetens hos

personalen i fysiska butiker. Avsnittet avslutas sedan med en beskrivning av hur den

teoretiska referensramen hänger ihop och kommer att användas.

2.1 Den fysiska butiken i en digitaliserad värld

2.1.1 Fler handelskanaler och minskad informationsasymmetri

Detaljhandeln befinner sig i en förändringsfas på grund av ny teknologi som utvecklas och

detta förändrar shoppingbeteenden men också beteenden i detaljhandeln (Hagberg, Jonsson &

Egels-Zandén, 2017, s. 264). Den ökade digitaliseringen är mer än bara just e-handel och kan

därför tolkas samt definieras på olika sätt (Hagberg och Jonsson; 2016, ss. 12-15; Hagberg,

Jonsson & Egels-Zandén, 2017, s. 264). Det handlar också om att konsumenterna har blivit

mer digitala både innan, under och efter sina besök och framförallt hybriden, det vill säga

mötet mellan det fysiska och digitala (Bäckström & Johansson, 2017). Omnikanaler, där det

fysiska integreras med det digitala, är numera normaliserat i beskrivningen av

konsumenternas köpprocess (Bäckström & Johansson, 2017; Hagberg & Jonsson, 2016, ss.

13-14). Detaljhandeln går alltså mot att inte vara en aktivitet som främst utförs i den fysiska

butiken utan den integreras med det digitala för att skapa platser som kompletterar varandra

där kunden själv kan välja hur den vill interagera med företaget (Treadgold och Reynolds,

2016, ss. 176-177). Det är viktigt att finna en balans mellan det fysiska och digitala för att

bevara sin attraktivitet och konkurrenskraft gentemot andra företag (Hagberg & Jonsson,

2016, s. 25).

Digitaliseringen medför att aktiviteter som tidigare bara var relaterade till den fysiska butiken

nu kan göras även på andra ställen (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016, s. 703).

Författarna menar vidare att aktiviteter som informationssökning nu kan göras även på bussen

eller hemma framför datorn. Flertalet konsumenter väljer också att ägna tid åt att ta reda på

information om olika produkter samt jämföra dessa och är därför betydligt mer pålästa nu än
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förr (Sundström, 2016, ss. 46-47). Detta resulterar i att konsumenterna får mer makt genom

att informationsasymmetrin minskar gentemot personalen och företagen samt att

transparensen ökar (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016, s. 702).

Informationsassymmetri innefattar i en handelsrelation att den ena parten besitter information

som den andra parten inte har (Gong, Qu & Tarrant, 2021, s. 655).

2.1.2 Konsumenters behov av den fysiska butiken

Majoriteten av alla inköp sker fortfarande i fysisk butik (Hagberg & Jonsson, 2016, s. 14;

Treadgold & Reynolds, 2016, s. 176). Många konsumenter har ett behov av att känna på och

prova produkter som har egenskaper och attribut som inte kan utvärderas digitalt vilket också

skapar värde för den fysiska butiken och gör att konsumenter fortfarande kommer värdera

denna högt (Bell, Galino & Moreno, 2018, ss. 1632-1633). Konsumenterna tar sig också

fortfarande till de fysiska butikerna för att få service av kunnig personal och denna kunskap

och inspiration bidrar till bättre upplevelser för kunderna (Bäckström & Johansson, 2017, ss.

248-249). Samtidigt menar Johansson (2018, s. 27) att konsumentens behov av en fysisk

butik har minskat eftersom utbudet är betydligt större på e-handeln vilket påverkar var

kunden handlar. Å ena sidan menar Johansson (2018, s. 28) att den fysiska butiken kan ha

svårt att mäta sig med e-handelns utbud vilket minskar den fysiska butikens attraktivitet. Å

andra sidan menar Treadgold och Reynolds (2016, ss. 157-158) att utbudet på e-handeln kan

bli för stort för kunden att hantera och då kan den fysiska butiken och dess personal hjälpa till

och guida kunden.

2.1.3 Socialt värde och personligt engagemang

Den fysiska butiken bidrar fortfarande med socialt värde genom dialoger mellan kund och

personal samt mellan kunderna och värdet kan skapas genom den service som kan fås i

butiker (Hagberg, Jonsson & Egels-Zandén, 2017, s. 267; Treadgold & Reynolds, 2016, s.

157). Även personalens service och kompetens kan vara viktig vid kundernas problemlösning

och detta är också något som den fysiska butiken kan bidra med (Treadgold & Reynolds,

2016, s. 160-161). Den fysiska butiken har också en fördel gentemot e-handeln i att kunna

erbjuda mer personlig service (Hagberg, 2016, ss. 65-66; Treadgold & Reynolds, 2016, s. 79).

Många konsumenter förväntar sig att bli mer engagerade på ett personligt plan och den

fysiska butiken har möjligheter att skapa det mer personliga där konsumenten kan involveras

mer i sina inköp (Treadgold & Reynolds, 2016, ss. 18, 165).
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Det blir viktigt för fysiska butiker att utnyttja den service, kompetens och rådgivning som

butikspersonalen kan ge för att skapa relationer och nöjda kunder samt hitta nya innovativa

lösningar (Svensk handel, 2019, s. 26; Treadgold & Reynolds, 2016, s. 31). Den personliga

kontakten med personal i en fysisk butik har även en stor påverkanspotential vilket gör att det

blir viktigt att ha anställda som är rätt för arbetet för att nå framgång (Svensk handel, 2019, s.

32). Det är även viktigt att ha ett kundfokus där det handlar om att bemöta kundens behov för

att skapa värde för dem vilket i sin tur leder till värde för butiken (Shah et al., 2006, s. 115).

2.2 Kundorientering

2.2.1  Kundorientering och dess utveckling

Kundorientering definieras som att oavsett vad företaget gör så finns kundens intressen i

centrum hela tiden och besluten tas med kunden som grund och detta är något som är centralt

i deras värden (Habel et al. 2020, s. 25; Shah et al. 2006, s. 115). Företag bör ha ett fokus som

handlar om att uppfylla kundernas behov och intressen snarare än att bara sälja produkter

(Shah et al. 2006, s. 113) eftersom hur kunderna upplever kundorienteringen i ett företag

påverkar deras lojalitet och köpintention (Habel et al., 2020, s. 26; Pei et al., 2020, s. 5; Shah

et al., 2006, s. 116). Det är både företaget som helhet och enskilda säljare inom företaget som

kan påverka hur kunden upplever företaget och hur kundorienterade de är och därför blir alla

medarbetares ageranden viktiga för att öka den upplevda kundorienteringen (Habel et al,

2020, ss. 26, 38).

Det har skett ett skifte i konsumenternas beteende på grund av e-handeln (Grewal, Krishnan

& Lindsey-Mullikin, 2008; Pei, Guo, Wu, Zhou & Yeh, 2020; Schüler, Fee Maier & Liljedal,

2020, s. 289). Historiskt sett har företag varit mer produktorienterade och fokus var mer på att

skapa stordriftsfördelar och skapa en effektivitet i produktionen (Shah et al., 2006, s. 114).

Detta ledde till att företag lade en större vikt vid de interna processerna som tillverkningen

istället för på kunderna som skulle använda produkterna (Shah et al., 2006, s. 114). Även om

företag tidigare var mer produktorienterade framkom tankar om kundfokus redan under 1950

talet men det var inte förrän under 1990 talet som det tog fart och det blev ett ökat fokus på

kundtillfredsställelse, kundlojalitet, service och kvaliteten som upplevs av kunden (Shah et

al., 2006, s. 114-115). Dessa förändringar kan göra att företagens organisationskultur och

gemensamma värden behöver förändras vilket Shah et al. (2006, s. 115-116) belyser som en
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stor utmaning att förändra. Detta kan alltså ha stor inverkan för företagens möjligheter till

strukturomvandling, utveckling och förbättring.

Trots att det påstås att kundorienteringen är en viktig del för företag är det svårt att skapa en

kundorienterad organisation som blir varaktig (Shah et al,. 2006, s. 114). Trenderna som finns

i samhället tyder på att det blir viktigare och viktigare för företag att bli mer kundorienterade

och exempel på två trender som nämns är att dagens konsumenter är mer välinformerade och

att det har skett en snabb utveckling i teknologin (Shah et al., 2006, s. 114). Detta gör att

fysiska butiker måste erbjuda mer personlig service och bli mer kundorienterade samt att

kundorientering i ett företag är viktigt för att lyckas skapa konkurrensfördelar (Habel et al.,

2020, s. 25; Schüler, Fee Maier & Liljedal., 2020, s. 289).

2.2.2 Strategier för ökad kundorientering

För att företag ska kunna skapa en kundorienterad organisation krävs en organisationsstruktur

som är mer horisontell där information kan fås mellan olika delar i företaget och där

funktionerna är organiserade kring att skapa värde för kunderna (Shah et al., 2006, s. 116,

120). För att företag ska lyckas ha kundernas behov och önskningar i fokus krävs det även att

organisationen hålls samman av gemensamma värden där allt grundas i kunden och beslut tas

utifrån en förståelse för kunden för att skapa möjligheter för denna (Shah et al., 2006, s. 115).

Detta medför att de anställda blir en slags förespråkare för kunderna istället för att säljaren

äger kunden som det varit mer tidigare (Shah et al., 2006, s. 115). För att kunna skapa en

förståelse av kunderna krävs det tid som framförallt spenderas tillsammans med kunderna

(Shah et al., 2006, s. 116). Denna tid som investeras i kunderna har betydelse för kundernas

uppfattning av deras värde i situationen vilket även kan öka kundlojaliteten (Shah et al., 2006

s. 116). Det handlar om att företaget behöver samla så mycket information som möjligt för att

kunna veta hur de behöver jobba för att bli mer effektiva i försäljning- och

kommunikationsprocessen som i sin tur kommer leda till framgång och fler lojala kunder

(Grewal, Krishnan & Lindsey-Mullikin, 2008, ss. 342-343).

För att lyckas samla information om kunderna även utan den mänskliga interaktionen kan

teknologi användas. Data som lagrats kan analyseras för att förstå kundernas behov och

beteende och utifrån detta få information om hur företaget bör agera i framtiden (Habel et al.

2020, ss. 32; Shah et al, 2006, s. 117). Data som lagrats ger också förutsättningar för att skapa

kundorienterade marknadsföringsstrategier (Habel et al. 2020, s. 32; Hagberg, Jonsson &
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Egels-Zandén, 2017, s. 266). Kundorienterade marknadsföringsprocesser effektiviserar

marknadsföringen genom att se till kundens efterfrågan och använda kundanpassad

kommunikation på det sättet som kunden föredrar vilket också kan ha en positiv effekt på

kvaliteten i relationen mellan företag och kund (Habel et al. 2020, s. 32).

Företag kan också använda butiken för att bemöta och involvera kunderna genom olika

aktiviteter (Chaney, Lunardo & Bressolles, 2016, s. 5891). Detta kan innefatta att kunderna

kan komma till butiken för att upptäcka, öva eller öka sin kunskap genom aktiviteter som

butiken erbjuder enligt författarna.

2.3 Service i butik
Service kan definieras som den tid och energi som personal lägger på kunderna för att locka,

behålla samt förbättra kundens shoppingupplevelser (Grewal, Krishnan & Lindsey-Mullikin,

2008, s. 342). Kvaliteten som servicen levereras i har en större inverkan på kundens

tillfredsställelse idag än tidigare och kunderna kräver mer av både butik och personal vilket

innebär att om företaget ska upprätthålla en hållbar konkurrenskraft så krävs en god service

(Grewal, Krishnan & Lindsey-Mullikin, 2008; Pei et al., 2020). Hållbar konkurrenskraft

innebär att konkurrenskraften företaget besitter är svårimiterbar, värdefull och sällsynt (Pei et

al., 2020, s. 3; Wright, McMahan & McWilliams, 1994).

Servicen är en viktig del i hur den fysiska butiken upplevs (Tyrväinen och Karjaluoto, 2019,

s. 29). Kunder utvärderar företag baserat på deras upplevelse och företag som följer upp

kundernas upplevelser och får feedback kan använda denna information för att skapa

förutsättningar för en god service (Habel et al. 2020, s. 33). För att lyckas skapa ett bra

samspel med kunderna krävs det en genomtänkt och välutvecklad strategi för arbetet med

service och detta är också viktigt för att skapa, underhålla och bibehålla relationer med

kunderna (Grewal, Krishnan & Lindsey-Mullikin, 2008, s. 342). Den servicecentrerade synen

som servicelogiken har lyfter fram att för att skapa fördelar genom service krävs det att

kunden tillsammans med servicepersonal och företag samskapar erbjudanden av service

(Lusch, Vargo & O’Brien, 2007). Grewal, Krishnan & Lindsey-Mullikin (2008, s. 355) är

också inne på att om säljare engagerar sig och skapar en kontakt med kunden kan dessa

tillsammans skapa konkurrensfördelar genom serviceerbjudandena eller resultatet av

servicen.
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Grewal, Krishnan och Lindsey-Mullikin (2008, s. 351-352) menar att servicepersonalen kan

förse kunden med olika typer av service som skapar bekvämlighet för kunden. De förklarar

vidare att detta innefattar att ge information för att kunderna ska kunna ta informerade beslut,

hjälpa till att hitta produkter, hjälpa till vid genomförandet av köpet, informera om fördelarna

med produkter eller tjänster för att skapa en bättre upplevelse samt att hantera problem efter

att köpen genomförts. Servicepersonalen i butiker med mer avancerade produkter kan också

erbjuda ett mer personligt bemötande och skapa en mer personlig relation genom att erbjuda

service som är anpassad utifrån kunden (Grewal, Krishnan & Lindsey-Mullikin, 2008, s.

354). Den fysiska butiken kan skapa den mer personliga servicen där kunden kan involveras

mer i sina inköp och idag förväntar sig kunden att bli mer engagerad på ett personligt plan

(Treadgold & Reynolds, 2016, ss. 18, 165). Den service som kan utföras i butiken, där

personalen kan svara på frågor och hjälpa kunderna, kan utföras snabbare och effektivare än

på e-handeln som oftast är långsammare i sin kundservice och sina svar på frågor (Grewal,

Krishnan & Lindsey-Mullikin, 2008, s. 353).

Digitaliseringen och e-handeln kan dock medföra förändringar i servicearbetet som utförs i

den fysiska butiken (Hagberg, Jonsson & Egels-Zandén, 2017, s. 266). Konsumenter är mer

pålästa när de kommer in i butiken idag än tidigare och de väljer att ägna tid åt att ta reda på

information om olika produkter samt jämföra dessa (Sundström, 2016, ss. 46-47). De kan

även ta del av recensioner om olika produkter på internet för att få information som kan

användas som råd när köpbeslut ska tas, vilket tidigare till största delen var information som

kom från servicepersonalen i butiken (Fuentes & Svingstedt, 2017, s. 141). På detta sätt kan

kunderna undvika interaktion med servicepersonalen i butiken (Hagberg, Jonsson &

Egels-Zandén, 2017, s. 266). Detta skulle alltså kunna försvåra för butikspersonalen att utföra

sitt arbete. Å andra sidan argumenterar Grewal, Krishnan och Lindsey-Mullikin (2008)

genomgående att det viktigaste för att bygga kundlojalitet är den mänskliga

servicekomponenten och servicepersonalens tillgänglighet. Servicepersonalen har alltså en

viktig roll i försäljningsprocessen och lyckas de ha kundens behov i centrum kan de utföra

den service som krävs för att kunderna ska bli nöjda (Habel et al., 2020, s. 33). Pei et al.

(2020, s. 3) menar också att kundnöjdheten utifrån servicen blir en nyckel till att skapa

långvariga relationer med sina kunder och det blir därför viktigt att hela tiden hålla en god

service utifrån kundens preferenser.
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2.4 Kompetens i butik
Kompetens är ett familjebegrepp vilket innebär att begreppet inte har en specifik definition

utan istället kan betyda flera saker beroende på kontext som dessutom oftast är värdeladdat

(Ellström, 1992, s. 19). Kompetens handlar om en individs handlingsförmåga kopplat till en

specifik uppgift eller situation (Ellström, 1992, s. 21). Det kan därför sägas att en individ har

kompetens om personen i fråga är kapabel till att utföra en uppgift framgångsrikt genom att

både identifiera problem samt utveckla uppgiften eller sammanhanget (Ellström, 1992, ss.

19-21). Ännu mer utvecklat beskriver författaren det som att det även innefattar att kunna

identifiera, utnyttja och utvidga handlings- och värderingsutrymmet som uppgiften eller

arbetet erbjuder.

Kompetens kan bestå av olika faktorer som till exempel manuella färdigheter, olika typer av

kunskap och intellektuella färdigheter, motivationella färdigheter, förutsättningar kopplade

till personlighetsdrag samt sociala färdigheter (Ellström, 1992, s. 21). Wright, McMahan och

McWilliams (1994, s. 314) förklarar också kognitiv kompetens som förmågan att ta fram den

mest lämpade strategin för att utföra ett arbete som kan leda till en ökad produktivitet. När

det gäller kognitiv kunskap kan denna delas upp i två typer, explicit kunskap och implicit

kunskap (Ellström, 1992, s. 23). Författaren menar vidare att explicit kunskap handlar om

kunskap som kan formuleras och kommuniceras som till exempel teoretisk kunskap om ett

föremåls egenskaper. Implicit kunskap innefattar kunskap som inte kan formuleras språkligt

och handlar snarare om att kunna göra något än att veta något (Ellström, 1992, s. 24).

En typ av kompetens i butik är färdigheterna att kunna matcha kundens behov med rätt

produkt eller typ av service (Shah et al., 2006, s. 117). Författaren menar vidare att detta kan

göras genom att butikspersonalen använder sin kompetens för att analysera kunden

individuellt. För att hitta nya lösningar och skapa relationer och nöjda kunder är det viktigt att

de fysiska butikerna utnyttjar kompetensen och rådgivningen som de kan ge kunderna

(Svensk handel, 2019, s. 26; Treadgold & Reynolds, 2016, s. 31). Personal i en fysisk butik

har en stor påverkanspotential på kunderna som de möter vilket gör att det blir viktigt att ha

anställda som är rätt för arbetet för att nå framgång (Svensk handel, 2019, s. 32). Lusch,

Vargo och O’ Brien (2007, s. 8) menar att kompetensen som personalen besitter såsom

kunskap och färdigheter kan skapa positiva effekter även på andra parter när de dessa
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utnyttjas. Exempelvis skulle detta kunna handla om att butikspersonalen använder sin

kompetens på en produkt som då får effekter och fördelar för kunden i form av att den köper

rätt produkt.

Den kompetensbaserade skolan, som är skapad av Coimbatore K. Prahalad och Gary Hamel,

fördjupar sig i de resurser som finns inom företaget istället för att kolla på möjligheter runt

marknaden (Hernant & Boström, 2010, s. 32). Kompetensen blir en hörnsten för att skapa

konkurrensfördelar (Wright, McMahan & McWilliams, 1994). Genom att dra nytta av de

kunskaper som företaget besitter kan man påverka marknaden istället för att förhålla sig till

den (Hernant & Boström, 2010, s. 32). Denna strategi handlar alltså om att ta tillvara på

resurser för att sedan kunna påverka konkurrensen på marknaden (Hernant & Boström, 2010

s. 32). Wright, McMahan & McWilliams (1994, ss. 303-304) beskriver mänskliga resurser i

företag som den erfarenhet och intelligens som medarbetare och chefer i företaget besitter.

Det handlar alltså enligt författarna om det humana kapitalet som företaget har tillgång till.

Det är även viktigt att ta tillvara på de mänskliga resurser som finns i företaget genom att

erbjuda fortsatta utvecklingsmöjligheter (Wright, McMahan och McWilliams, 1994, s. 319).

Stordriftsfördelarna och lokaliseringen har länge varit det som det arbetats med inom

detaljhandeln men på senare tid har kompetens- och personalutveckling blivit relevant

(Wickelgren, Kazemi, Andersson, Tengblad, 2012, s. 30). Vidare lyfter författarna fram att

generellt är utbildningsstatusen väldigt låg i handelsbranschen och att det fokuseras mer på

personliga egenskaper, sedan sker personalutveckling internt inom företaget. I

detaljhandelsbranschen finns det en positiv inställning till kompetensutveckling för anställda

men ändå är det en punkt som det inte läggs någon större vikt vid (Wickelgren et al., 2012, s.

45; Wright, McMahan & McWilliams, 1994, s. 314). Det argumenteras för att det är för dyrt

att satsa på personalutveckling i svåra tider samtidigt som det argumenteras för att det inte

finns tid vid de bättre tiderna och att personalen då behövs i arbete (Wickelgren et al., 2012,

s. 45). Grewal, Krishnan och Lindsey-Mullikin (2008, s. 355-356) menar dock att

framgångsrika serviceföretag skapar möjligheter genom att investera i sina anställda i form av

utbildning och personal som deltar i utbildning kan känna att de får mer kontroll och då också

få mer motivation i arbetet.
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2.5 Användning av teoretisk referensram
Sammanfattningsvis har teoriavsnittet presenterat tidigare forskning om den

strukturomvandling som detaljhandeln befinner sig i samt om faktorerna kundorientering,

service och kompetens som anses vara viktiga för den fysiska butikens överlevnad. Det är

tydligt att detaljhandeln befinner sig i en förändringsfas som ställer krav på agerandet i de

fysiska butikerna (Hagberg, Jonsson och Egels-Zandén (2017). Teorierna om den fysiska

butiken i en digitaliserad värld kommer användas för att analysera digitaliseringens innebörd

för den fysiska sportbutiken. Studien kommer att analysera hur shoppingbeteenden har

förändrats, hur konsumenternas behov förändrats samt vilka möjligheter som ändå finns i de

fysiska butikerna. Detta görs för att bidra till en ökad förståelse för hur digitaliseringen

påverkar fysiska sportbutiker.

Digitaliseringens påverkan på de fysiska sportbutikerna hänger samman med hur de

strategiskt arbetar i butikerna för att skapa konkurrensfördelar. När digitaliseringen förändrar

möjligheterna till framgång blir det viktigt att arbeta med faktorer som kundorientering,

service och kompetens vilket visats i tidigare studier. Teorierna om kundorientering, service

och kompetens kommer att användas för att studera och skapa förståelse kring hur de fysiska

sportbutikerna konkret arbetar med dessa faktorer för att nå framgång. Kundorientering,

service och kompetens är begrepp som hänger samman och påverkar varandra. Utifrån teorin

kan det konstateras att alla tre delar behövs tillsammans för att skapa förutsättningar för att

öka den fysiska butikens relevans i en digitaliserad värld.
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3. Metod
3.1 Val av metod
Att samtala med människor skapar möjligheter för att förstå deras perspektiv eftersom de får

uttrycka sina åsikter och synpunkter om ett visst ämne samt att de får känna sig hörda (Kvale

& Brinkmann, 2014, s. 15). I denna studie användes en kvalitativ metod. Det innebär att

forskningen är mer riktad mot vad som sägs snarare än siffror och statistik (Alvehus, 2019, s.

20; Bryman, 2018, s. 454; David & D. Sutton, 2016, s. 99). Vid användandet av kvalitativ

metod befinner sig forskaren i den sociala verkligheten när den studeras medan forskaren i

den kvantitativa metoden ställer sig utanför kontexten och försöker förstå från ett perspektiv

utifrån (Bryman, 2018). Studien avgränsas till att enbart använda semistrukturerade

djupintervjuer. Intresset i kvalitativa intervjuer är att få en förståelse för intervjupersonens

erfarenheter, upplevelser och ståndpunkter (Alvehus, 2019, s. 90; Bryman, 2018, s. 561). Det

bygger alltså på att tolka vad någon säger för att sedan bidra med en nyanserad bild att se vår

omvärld på (Alvehus, 2019, ss. 22-23). Det används ett abduktivt tänkande i studien vilket

kan ses som en form av induktiv logik där de studerades världsbild står i fokus (Bryman,

2018, ss. 478-479). Studien förhåller sig därför till intervjupersonernas synsätt och perspektiv

för att sedan kunna skapa en teori.

Den kvalitativa metoden leder till att studien bygger på en interpretativistisk

kunskapsuppfattning. Detta innebär att det finns ett fokus på att försöka tolka och skapa en

förståelse för olika beteenden och fenomen (Bryman, 2018, s. 52). Studiens syfte är just att

skapa en förståelse kring hur digitaliseringen påverkar sportbutiker och hur det arbetas i den

fysiska butiken för att den ska överleva och därför blir det relevant att utgå från en

interpretativistisk kunskapsuppfattning. Studien genomsyras även av en konstruktionistisk

verklighetsuppfattning. Det innebär att individens sociala verklighet ständigt förändras och

skapas genom social interaktion (Bryman, 2018, s. 58). Genom erfarenheterna som

intervjupersonerna besitter och som med tiden ökar, skapas en större förståelse kring

sportbranschen vilket kan ändra verklighetsuppfattningen inom vissa områden.

Intervjuerna utgick från en intervjuguide som var strukturerad efter de teman som ansågs

mest centrala (se bilaga 1). Detta menar Bryman (2018, ss. 565-566) och Kvale och

Brinkmann (2014, s 172) är en bra strategi för hålla en röd tråd igenom alla intervjuer. Det

fanns även utrymme för potentiella fördjupningsfrågor beroende på hur intervjupersonerna
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svarade. Intervjupersonens svar påverkas av hur nästa fråga ställs samt vilka följd- och

motfrågor som kan uppstå (Bryman, 2018, ss. 562-564), vilket gjorde intervjuerna mer

personliga. I semistrukturerade intervjuer finns ett frågeschema där frågorna är mer allmänt

formulerade och kan komma i en varierande följd (Bryman, 2018, s. 260; David & D. Sutton,

2016, s. 114). De semistrukturerade intervjuerna skapar en flexibel intervjuprocess med ett

fokus på intervjupersonernas upplevelser och vad som anses viktigt för dem (Alvehus, 2019,

s. 87; Bryman, 2018, s. 563). Studiens fokus är utifrån de anställdas och företagets perspektiv

men en del frågor formulerades också så att intervjupersonerna fick reflektera över hur de

själva agerar. Detta för att få en uppfattning om hur deras egen syn påverkar hur de ser på

kunderna när de svarade utifrån perspektivet som anställd inom företaget. Den

semistrukturerade formen av intervju passade studien eftersom det skulle vara fokus på

intervjupersonernas tankar och upplevelser men det säkerställdes samtidigt genom

intervjuguiden att de viktigaste ämnena togs upp och diskuterades. I intervjuguiden finns

förslag på många olika frågor för att inte något skulle glömmas bort eller missas. Samtidigt

följdes inte denna guide fullt ut utan fungerade mer som en utgångspunkt där frågornas

ordning och vilka frågor som ställdes påverkades av vad intervjupersonerna svarade.

Intervjuerna möjliggjorde att intervjupersonerna kunde gå in på djupet i sina erfarenheter och

hur de såg på olika aspekter kring ämnet. Kvale och Brinkmann (2014, s. 142) förklarar att

djupare intervjuer är att föredra när ämnet kretsar kring människors erfarenheter. Det var

därför passande i denna studie då den byggde på chefernas och personalens erfarenheter av

digitaliseringen och arbetet i de fysiska sportbutikerna.

3.2 Population och urval
Studien består av olika typer av personer, både kvinnor och män med olika positioner i

företagen för att få olika perspektiv och uppfattningar på fenomenet. Intervjupersonerna har

befattningar som butikssäljare, butikschef och regionchef (se tabell 1) på tre av de största

sportbutikskedjorna i Sverige. Intervjupersonerna representerar sju olika butiker inom dessa

tre sportbutikskedjor där dessa butiker också är av olika storlek. Vissa av de ligger på större

köpcentrum och vissa i mindre städer. Urvalet av personer är generiskt målstyrt. Det innebär

att de utvalda personerna blev strategiskt utvalda för att vara relevanta till att besvara

forskningsfrågan (Bryman, 2018, ss. 501-504). Med det målstyrda urvalet finns möjligheten

att olika typer av personer kan delta för att få så många olika synvinklar på samma fråga som
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möjligt (Bryman, 2018, s. 496). Med hjälp av detta fick vi en bredare kunskap om hur det

faktiskt ser ut i branschen och framförallt då inom företagen.

Kraven som fanns på intervjupersonerna var få men huvudsyftet var att de skulle för

närvarande arbeta i en fysisk sportbutik. Kön och position i företaget var inget krav som

ställdes på personerna utan det valdes ut av oss själva. Avsikten med kraven var att få ett så

blandat urval som möjligt men samtidigt hålla sig inom ramen för sportbutikerna. När urvalet

gjordes utnyttjade vi även det så kallade snöbollsurvalet. Alvehus (2019, s. 72) och Bryman

(2018, ss. 501-504) förklarar snöbollsurvalet som att intervjuaren med hjälp av sina tidigare

intervjupersoner kan komma i kontakt med nya personer som är relevanta för studien att

intervjua. Vi kom igenom detta i kontakt med tre personer, deras positioner i företaget var

alltifrån butikssäljare till butikschef.

Tabell 1: Översikt av intervjupersonerna.

Intervjuperson Kön Födelseår Erfarenhet i

branschen

Position i företaget Datum

Intervjuperson 1 Kvinna 1995 6-7 år Butikssäljare 16-04-2021

Intervjuperson 2 Man 1982 21 år Butikschef 21-04-2021

Intervjuperson 3 Man 1998 2 månader Butikssäljare 23-04-2021

Intervjuperson 4 Man 1996 6 år Butikssäljare 26-04-2021

Intervjuperson 5 Man 1966 30 år Regionchef 27-04-2021

Intervjuperson 6 Man 1971 28 år Butikschef & vice

regionchef

30-04-2021

Intervjuperson 7 Man 1988 16 år Vice butikschef &

regionsambassadör

04-05-2021

Intervjuperson 8 Kvinna 1990 12 år Butikschef 05-05-2021
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3.3 Utförande
Samtliga intervjuer gjordes digitalt på grund av den rådande pandemin i landet och därav av

säkerhetsskäl. Bryman (2018, ss. 262-264) belyser dock att det finns flera fördelar med

digitala intervjuer. Det är exempelvis mycket billigare och tidssparande, dessutom kan svaren

bli mer ärliga och bättre eftersom svaranden annars kan påverkas av intervjuarens egenskaper

samt att det oftast är enklare att kontrollera en telefonintervju (Bryman, 2018, s. 262). Dock

finns det några nackdelar med telefonintervjuer såsom att det kan vara svårt för

intervjupersonen att hålla ett fokus lika länge som de hade kunnat vid en fysisk interaktion

(Bryman, 2018, s. 263; Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 190-191). Detta hanterades genom att

erbjuda intervjupersonen att ta kortare pauser under intervjun. För att göra det så likt ett

fysiskt möte som möjligt valde vissa intervjupersoner även att använda kameran. Detta

underlättade för oss eftersom vi då kunde se olika ansiktsuttryck och kroppsspråk som kan

hänga ihop med vissa frågor och med hjälp av det kunde dra olika slutsatser.

Varje intervju tog mellan sextio till nittio minuter vardera för att kunna få ut så mycket och så

detaljerad information som möjligt från varje svarande. Samtliga intervjuer spelades in för att

underlätta både under intervjun och för att lägga all fokus på svaren samt för att förenkla

informationsinsamlingen och efterarbetet. Detta minskar risken för viktigt

informationsbortfall som kan uppstå annars (Bryman, 2018, s. 273). Informationsbortfallet

kan handla om relevanta följdfrågor såsom motfrågor som inte ställs ifall intervjun inte spelas

in på grund av risken att inte hinna med att anteckna (Bryman, 2018, ss. 578-479).

Intervjun började med att intervjupersonen fick upprepad information om faktorer som

anonymitet, samtycke, konfidentialitet och frivillighet. Därefter påbörjades de inledande

frågorna om intervjupersonen såsom position i företaget samt egna sportintressen. Denna typ

av frågor ställs för att skapa en bekvämlighet och ett förtroende sinsemellan parterna för

resterande av intervjun samt för att frågorna är relevanta för att kunna sätta intervjupersonens

svar i en kontext (Bryman, 2018, s. 566; David & D. Sutton, 2016, s. 115). Sedan påbörjades

de mellanliggande frågorna som hade tre olika huvudfokus och utgick ifrån den teoretiska

referensramen, det vill säga den fysiska butiken i en digitaliserad värld, kundorientering samt

service och kompetens i butik. Därefter avlsutades intervjun med att intervjupersonen själv

hade chansen att förtydliga, ta bort eller utveckla något som sagts i intervjun.
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3.4 Bearbetning av material
Allt empiriskt material spelades in och transkriberades. Genom att transkribera skapas en

tydligare bild av det insamlade materialet (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 217-219). I

transkriptionen togs allt talspråk bort för att underlätta bearbetningen och därefter började

analysprocessen.

När transkriberingarna var klara sorterades materialet. David och D. Sutton (2016, s. 271)

samt Rennstam och Wästerfors (2015, ss. 67-68) menar att det är viktigt att sortera kvalitativt

material för att processen ska bli effektivare och enklare. För att hitta teman i materialet kan

det behövas gå igenom flera gånger, anteckna och jämföra olika tankar (Alvehus, 2019, s.

115; Rennstam och Wästerfors, ss. 80-81). Det insamlade materialet från intervjuerna

arbetades igenom flertalet gånger och olika synsätt diskuterades för att komma fram till

gemensamma teman bland intervjuerna.

När materialet blivit sorterat behövdes det även en reducering. En reducering skapar

möjlighet till en förfining av materialet och en tydlighet i vilka teman som är värdefulla

(David & D. Sutton, 2016, s. 278). Rennstam och Wästerfors (2015, ss. 104-105) menar att

en kategorisk reducering kan göras för att minska antalet kategorier och teman som tagits

fram för att göra materialet mer hanterligt och se till att det som tas upp är viktigt och

intressant. De teman som ansågs mest intressanta och viktiga för studien lyftes fram under

reduceringen och blev sedan en grund för analysens upplägg. Rennstam och Wästerfors

(2015, s. 183) hävdar också att det är viktigt att skapa en argumentation med empirin i

förhållande till teorin. De teman som valdes ut i reduceringen används sedan för att

teoretisera och säga något om materialet i förhållande till tidigare forskning.

3.5 Forskningsetiska ställningstagande
I samtliga intervjuer har intervjupersonerna innan själva intervjun startat blivit informerade

om faktorer som rör konfidentialitet, anonymitet, integritet och frivillighet. Sådan

information handlar om att intervjun inte ska ge någon form av skada på personen som

intervjuas, undersökningens syfte ska lyftas fram, att det är frivilligt att vara med samt att

personuppgifter och liknande ska skyddas och får endast användas för det särskilda

forskningsändamålet (Bryman, 2018, ss. 170-171). Bryman (2018, ss. 170-173) och Kvale

och Brinkmann (2014, s. 109) diskuterar konfidentialitetskravet som en betydande faktor att
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förhålla sig till. I denna studie har vi valt att inte återberätta och citera några av våra

intervjupersoner med namn utan istället tilltalat de med siffror mellan 1-8 genomgående i

texten. För att våra intervjupersoner inte ska känna någon form av osäkerhet kring dessa olika

principer undviks det i största mån att tillkännage personlig information, något som David

och D. Sutton (2016, s. 109) samt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 227-228) menar är viktigt.

En av de viktigaste och mest debatterade punkterna handlar om samtyckeskravet som innebär

att intervjupersonen ska få så pass omfattande information om vad undersökningen går ut på

och dess syfte för att kunna ta ställning till ifall hen vill ställa upp eller inte (Bryman, 2018, s.

175; Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 108-109). Detta gjordes som tidigare nämnt genom att

förklara undersökningens syfte både vid första kontakten med intervjupersonen och precis

innan intervjun startade för att vara helt säker på att samtyckesprincipen uppfylldes. En annan

aspekt som studien utgått ifrån är att undvika falska förespeglingar. Det innebär att

information som mottagits förvrängs och då blir felaktig (Bryman, 2018, s. 181). Det är

viktigt att ta hänsyn till för att inte skapa ett missförtroende till intervjupersonerna men också

för att inte skapa en negativ inställning för samhällsvetenskaplig forskning vilket kan göra att

färre vill samarbeta samt att det blir svårare att erhålla forskningsmedel (Bryman, 2018, ss.

180-181). Vi har helt tagit avstånd från falska förespeglingar genom att erbjuda samtliga

intervjupersoner att få tillgång till det bearbetade materialet för att få möjligheten att kunna

komma med invändningar om något inte känns rättvisande.

3.6  Kvalitet och tillförlitlighet
Det finns faktorer som kan tänkas påverka materialets kvalitet och tillförlitlighet i samband

med intervjuer. Intervjun kan anses till viss del vara onaturlig och därför kan reaktiva effekter

påverka (Bryman, 2018, s. 597). Dessa reaktiva effekter kan bestå av påverkan från

situationen eller intervjuaren (Bryman, 2018, s. 597). Intervjupersonens svar kan påverkas av

intervjuarens kön, etnicitet, status och beteende (David & D. Sutton, 2016, s. 118). En annan

aspekt som kan påverka är att intervjupersonerna kan svara på frågorna på ett sätt som inte

motsvarar deras beteende och handlingar (Bryman 2018, s. 594). Intervjuaren tvingas förlita

sig på det som intervjupersonerna säger utan att egentligen veta om det är så det går till i

verkligheten (Bryman, 2018, s. 594). Dessa faktorer kan komma att påverka det insamlade

materialets kvalitet och bidra till svar som inte är tillförlitliga i och med att det bara är

intervjuer som används som metod i denna studie.
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4. Analys
I kommande avsnitt presenteras och analyseras fynd från det empiriska materialet. Avsnittet

är uppdelat efter frågeställningarna där 4.1 utgår från frågeställning ett där digitaliseringens

innebörd för den fysiska sportbutiken analyseras. 4.2 utgår från frågeställning två där

strategierna för sportbutikernas arbete med kundorientering, service och kompetens

analyseras. Under dessa finns ytterligare punkter som är uppdelade efter teman som anses

intressanta och relevanta för analysen och frågeställningen. Analysen kommer att göras med

hjälp av den teoretiska referensramens utgångspunkter.

4.1  Den ökade digitaliseringens innebörd för den fysiska sportbutiken

4.1.1 Personalens perspektiv på digitalisering i sportbutik

Under intervjuerna har det framkommit vad intervjupersonerna anser att digitalisering i butik

innebär och det råder delade meningar kring detta. Intervjuperson fyra menar att

digitalisering i butik innebär processen mellan e-handel och butik, alltså att det i den fysiska

butiken går att beställa in varor från e-handeln till kunden. Samtidigt menar intervjuperson ett

och fem att digitaliseringen handlar om att spara tid, ständigt vara tillgänglig för sina kunder

och inte alltid behöva hänvisa till sina öppettider utan möjligheten finns att beställa varorna

på internet också. Intervjuperson sex är inne på samma spår men lägger större vikt vid att det

handlar om att hitta nya vägar till kunden genom omnikanalerna och att alla processer ska gå

så fort som möjligt. Hagberg och Jonsson (2016, ss. 12-15) samt Hagberg, Jonsson och

Egels-Zandén (2017, s. 264) menar på att digitaliseringen kan tolkas på olika sätt och är mer

än bara just e-handel samt att definitionen är ständigt föränderlig. Det syns i

intervjupersonernas svar att digitaliseringen kan ha olika innebörd för olika personer. Det

tyder också på att digitaliseringen påverkar den fysiska butiken på flera sätt och att det finns

många aspekter kring digitaliseringen att ta hänsyn till för de fysiska sportbutikerna.

Intervjupersonerna hade även olika syn på om e-handeln sågs som ett komplement till den

fysiska sportbutiken eller om det var tvärtom.

Eftersom omsättningen är så hög på e-handeln så får jag väl säga att vi är ett
komplement till dem. De sista åren har det ju blivit så tyvärr. Man har ju sett en
drastisk minskning i omsättningen i butik på senaste tiden (Intervjuperson 2).
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Jag ser fortfarande e-handeln som ett komplement till de fysiska, med tanke på att
det finns många butiker som fortfarande kopplar ihop e-handeln med de fysiska.
Men i framtiden så kommer det att vara tvärtom om man nu tittar bara på
sportbutiker (Intervjuperson 4).

Intervjuperson två och fyra lyfter fram olika aspekter angående vilken handelskanal som blir

komplementet till den andra i citaten ovan. Hagberg och Jonsson (2016, s. 14) samt

Treadgold och Reynolds (2016, s. 176) förklarar att den största delen av alla inköp

fortfarande sker i den fysiska butiken. Intervjuperson fyra menar på just detta att den fysiska

butiken fortfarande är huvudkanalen medan intervjuperson två har synen att e-handeln tagit

över mer och mer. Intervjuperson fyra menar dock att det i framtiden kommer att bli den

fysiska butiken som blir ett komplement till e-handeln. Det går att tyda utifrån empirin att

digitaliseringen fått en ökad betydelse för den fysiska handeln och att detta är något som de

tror kommer fortsätta.

Det var en av de svarande som stack ut ifrån de andra. Han menar på att handelskanalerna

kompletterar varandra snarare än att en står som ett komplement till den andra. Treadgold och

Reynolds (2016, ss. 176-177) menar att detaljhandeln går mot att inte vara en aktivitet som

främst utförs i den fysiska butiken utan att det måste integreras med det digitala och bli

platser som kompletterar varandra där kunden själv kan välja hur den vill interagera med

företaget. Detta förklaras även av intervjuperson fem nedan.

Nej men jag tror nog att det blir ett komplement till varandra. Jag tror inte att det
ena eller det andra blir ett komplement. Så att på sikt kommer det finnas kvar av
bägge som ett komplement till varandra för att kunna konkurrera (Intervjuperson
5).

Hagberg och Jonsson (2016, s. 25) förklarar att det är av stor betydelse att finna en balans

mellan det fysiska och digitala för att bevara sin attraktivitet och konkurrenskraft gentemot

andra företag. Intervjuperson fem visar just på vikten av att lyckas kombinera de olika

handelskanalerna på ett lyckat sätt för att nå framgång. Detta indikerar också på en syn där

e-handeln inte kommer ta över helt i framtiden utan där den fysiska butiken fortfarande

kommer att vara relevant i en kombination med e-handeln.
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4.1.2 Förändrad köpprocess och minskad informationsasymmetri

Det var genomgående i alla intervjupersonernas svar att kunderna ofta redan hade mycket

information om produkterna och hade tagit sina köpbeslut redan när de kom in i sportbutiken.

En förändring som lett till stora utmaningar är att kosumeternas shoppingsbeteende har

förändrats i takt med digitaliseringen (Hagberg, Jonsson & Egels-Zandén 2017, s. 264).

Sundström (2016, ss. 46-47) menar också att konsumenter jämför olika produkter och letar

reda på information om dessa på internet vilket gör att de är mer pålästa än tidigare när de

kommer till en butik. Utifrån det teoretiska perspektivet om mer pålästa kunder och

intervjupersonernas resonemang kan det analyseras fram att den ökade

informationsinsamlingen skapar en förändrad köpprocess hos kunderna i sportbutikerna.

Förr va det ju så att 80 % av köpbesluten togs i butik. Det är ju inte så längre.
Idag tas ju köpbesluten många gånger kanske digitalt men att man då åker iväg
och handlar det fysiskt för man vill ha produkten samma dag (Intervjuperson 5).

Intervjuperson fems svar visar på att konsumenternas köpprocess har förändrats till en hybrid

mellan det fysiska och digitala, vilket också Bäckström och  Johansson (2017) samt Hagberg

och Jonsson (2016, ss. 13-14) diskuterar. Utifrån detta kan det också ses som att den fysiska

butiken fortfarande har en fördel om kunden vill ha produkten snabbt. Hybridprocessen kan

dock förändra förutsättningarna för den fysiska butiken och det kan behöva ses över hur

arbetet görs för att bemöta “den nya kunden”.

Är kunderna i butikerna så känns de som att de vill ha vår hjälp, annars hade de
ju gjort beställningen direkt. Det är ju lätt att komma åt all information på nätet
annars. Kommer de in så hjälper vi ju dem och hittar rätt skor eller så. Dessutom
så kommer många in för att kunna klämma och känna på produkterna som de sett
på nätet (Intervjuperson 2).

Även intervjuperson två lyfter fram kundens köpprocess på ett sätt som går att tolka som att

han ser hybriden som ett självklart tillvägagångssätt för kunden att handla på numera. Bell,

Galino och Moreno (2018, ss. 1632-1633) belyser att många produkter inte kan utvärderas

digitalt och att konsumenter ofta vill kunna prova och känna på dem. Kunderna kan alltså

behöva ta sig till butikerna för att kunna utvärdera produkterna. Detta indikerar på att den

fysiska sportbutiken har ett värde i att kunderna kan klämma och känna på produkterna och

skapa sig en verklig uppfattning om dem.
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Många intervjupersoner lyfter fram den mer pålästa kunden som mer krävande. När

konsumenterna är mer pålästa och informationsasymmetrin minskar får konsumenterna mer

makt och transparensen ökar (Hagberg, Sundstrom & Egels-Zandén. 2016, s. 702). Detta var

något intervjuperson fyra reflekterade över och han beskriver detta så här:

Kunderna är betydligt mycket mer pålästa. De är inte lika lättlurade om man får
säga så, de är inte lika lättpåsålda som när jag började jobba. Om jag skulle sälja
ett par skor till en kund så kan hon eller han googla och då typ sätta mig på plats
för att kolla hur duktig jag är (Intervjuperson 4).

Å ena sidan kan detta ses som att kunderna får mer makt genom den minskade

informationsasymmetrin eftersom de har tillgång till samma information som

butikspersonalen och kan kolla upp hur mycket de faktiskt kan om produkterna.

Intervjuperson ett beskrev också att hon känner att kunderna anser att personalen ska känna

till allt om alla varumärken och modeller av en löparsko samt kunna jämföra det även med

skor som inte finns i butiken. Detta tyder på att information från internet gör att kunderna

ställer högre krav på personalen då de även ska ha kännedom om produkter de inte säljer i

butiken.

Å andra sidan betonar intervjuperson sex att den ökade informationen som finns tillgänglig

på internet och som gör kunderna mer pålästa även kan bli förvirrande om det står olika på

olika sidor.

[...] ja det är mycket mer att man söker information på nätet sen är det ju nog så
också lite grann att om man söker information på nätet så kan man nog få lite
olika svar från olika sidor och det kan ju vara lite jobbigt och då kan ju
personalen vara avgörande i butik (Intervjuperson 6).

Intervjuperson sex menar i citatet att personalen kan få en avgörande roll i att klargöra vilken

information som stämmer. Utifrån perspektivet om att kunderna får mer makt genom

informationssökningen (Hagberg, Sundstrom & Egels-Zandén (2016, s. 702), skulle detta mer

antyda att kundens makt inte ökar gentemot butikspersonalen genom informationssökningen

eftersom kunden ändå behöver rådfråga denna för att få rätt information.
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4.1.3 Dilemmat med utbudet och sortimentets storlek

Det som intervjupersonerna nämner som den största utmaningen för den fysiska sportbutiken

i och med digitaliseringen och e-handelns framväxt är utbudet och sortimentet i fysisk butik.

De menar att där har digitaliseringen medfört en fördel för e-handeln och de är överens om att

det är en punkt där de fysiska sportbutikerna kommer ha svårt att utmana e-handeln.

Utbudet och sortimentet, det är för litet för vad konsumenten begär. Det händer ju
ofta att en kund kommer in med en bild på sneakers eller löparskor som vi inte
har i butiken men som kunden förväntar sig att man har bara för att vår e-handel
har. Där blir det ett gap och då tycker kunden att det är dåligt att vi inte har det
utbud som finns på nätet. Så det är ju en nackdel att inte kunna ha alla produkter.
Så därför måste utbudet väljas noggrant (Intervjuperson 4).

Detta kan analyseras med hjälp av Johansson (2018, ss. 27-28) som menar att sortimentet inte

är något som den fysiska butiken kan konkurrera med mot e-handeln. I materialet antyds det

att platsen för lager skapar en nackdel för den fysiska butiken då det inte kan erbjudas lika

stort sortiment som på e-handeln. Det medför också att digitaliseringen och e-handeln skapar

förväntningar på sortimentet i de fysiska butikerna från kunderna vilket kan skapa missnöje

och lägre attraktivitet för butiken om förväntningarna inte stämmer med det som finns i

butiken. Vidare skapar detta krav på kompetens i inköpen och att välja ut rätt sortiment.

Intervjuperson åtta är också inne på samma spår men förklarar att en lösning kan vara att

satsa på andra delar:

Det är såklart svårt att konkurrera med e-handeln när de har utbudet och oftast
priserna på sin sida. Utbudet är en utmaning våra sportbutiker aldrig kommer
kunna slå, det är en förlorad kamp, man får istället jobba runt det och kanske
satsa mer på andra delar som service, kunskap och att faktiskt möta kundens
behov (Intervjuperson 8).

Citatet visar på nackdelen med utbudet men det belyser också att det finns fördelar för den

fysiska butiken gentemot e-handeln. Framförallt då genom service, kompetens och

kundorientering. Samtidigt menar även intervjuperson åtta att utbudet på e-handeln inte bara

behöver vara en nackdel för den fysiska butiken: “Utbudet på e-handeln kan på ett sätt också

bli lite övermäktigt ibland, det finns liksom hur mycket som helst att välja emellan och vi

märker att kunder kommer till oss i butik för få någon form av guidning”. Treadgold och

Reynolds (2016, ss. 157-158) menar också att utbudet på internet kan bli för stort ibland för

kunden vilket gör att relevansen av personalens roll i den fysiska butiken ökar. På ett sätt kan
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det alltså även ses som en fördel för den fysiska butiken med det mindre utbudet eftersom det

blir en form av guidning och personalen kan hjälpa till för att hitta rätt. Utbudet och

sortimentet kan alltså medföra både en nackdel och en fördel för den fysiska sportbutiken.

4.2 Sporthandlarnas strategier för att konkurrera genom kundorientering,

service och kompetens i den fysiska butiken

4.2.1 Sporthandlarnas strategier för arbetet med kundorientering

Samtliga intervjupersoner var tydliga med att kundorientering blivit viktigare och viktigare

för fysiska butiker för att vara konkurrenskraftiga mot framförallt e-handeln.

Utan kundorientering så är vi chanslösa annars. Verkligen. Och som sagt, i och
med att det är så pass smidigt med e-handeln just nu, om du får ett dåligt
bemötande en gång så kan ju det ändra hela kundens beteende till att den aldrig
kommer till en butik igen för att det inte är värt det längre. Man märker ju också
att ju mer vi lyckas uppfylla deras behov desto mer köper dem och det är viktigt
att det tänket finns inom hela företaget (Intervjuperson 3).

Shah et al., (2006, s. 114-115) menar att utvecklingen gått från att fokus i företag varit

produktorienterat till att det nu krävs mer kundorientering och kundfokus. Shah et al (2006, s.

114) tillägger också att trender såsom teknologi och minskad informationsasymmetri leder till

att det är viktigt med kundorientering i företag. Intervjuperson tre förklarar ovan vikten av

kundorientering i dagens detaljhandel. Det syns i citatet att det har skett ett skifte i

konsumentbeteendet som kräver en ökad kundorientering från företagen. Det går också att

tyda att det framförallt är digitaliseringen som varit med och skapat denna förändring. Habel

et al. (2020, s. 26), Pei et al. (2020, s. 5) och Shah et al. (2006, s. 116) lyfter också fram att

köpintentionen ökar om kunderna upplever företaget som kundorienterade. Utifrån citatet

från intervjuperson tre kan det urskiljas att ett dåligt bemötande kan få kunden att inte vilja

komma till butiken vilket då minskar köpintentionen när de är i butiken. Kundorienteringen

kan alltså anses påverka köpintentionen hos kunden. Habel et al. (2020, ss. 26, 38) menar

även att både företaget som helhet och enskilda säljare kan påverka kundens upplevelse samt

att alla medarbetares ageranden inom företaget är viktiga för att öka den upplevda

kundorienteringen. Utifrån detta perspektiv och citatet från intervjuperson tre kan det ses som

att det är viktigt att hela företaget tänker kundorienterat för att kunderna ska värdera den

fysiska sportbutiken och vilja ta sig dit istället för att sitta hemma och göra några knapptryck.
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Intervjupersonerna berättar att de arbetar med kundorientering genom att vara engagerade

och göra en behovsanalys av kunderna som kommer in i butiken.

[...] det är dels någonting som heter behovsanalys för att nå det som just den
kunden behöver för att alla kunder är ju unika och ska mötas på ett visst sätt
beroende på vad den kunden är ute efter [...] Det är en förutsättning för att
kunden eller kunderna stannar kvar hos en och inte går till någon konkurrent eller
så (Intervjuperson 1).

“Vi läser av kunden genom att ställa mycket frågor. Man ska dock inte vara för mycket på

om man märker att kunden inte vill det” (Intervjuperson 4). Shah et al. (2006, s. 115) menar

också att kundfokuset blir viktigt för att bemöta kundens behov och skapa värde till kunden

och för butiken. Det går att tolka utifrån citaten ovan som att kundfokuset och sättet att ställa

frågor och kommunicera med kunden påverkar kundnöjdheten. Blir kunden nöjd skapas

värde för kunden och också värde för företaget som då behåller sina kunder.

De flesta intervjupersonerna berättar att marknadsföringen styrs centralt i företagen och de

enskilda butikerna har ingen större möjlighet att arbeta med marknadsföringen. Detta är något

de flesta vill kunna arbeta mer med i de enskilda sportbutikerna. Habel et al. (2020, s. 32) och

Hagberg, Jonsson & Egels-Zandén (2017, s. 266) belyser marknadsföringen som en strategi

företag kan anta för att bli mer kundorienterade. En kundorienterad marknadsföring kan ha en

positiv effekt på kvaliteten i kundrelationen eftersom kunden får anpassad marknadsföring

(Habel et al., 2020, s. 32). Marknadsföringen kan alltså anses vara en effektiv strategi för att

bemöta kunderna vilket personalen i sportbutikerna också anser. Men då möjligheten inte

finns för arbete med detta ligger fokus mer på arbete med kundorientering utifrån information

som kommer från marknadsföringsavdelningen. Intervjuperson 2 förklarar såhär: [...] det

finns massor med parametrar och olika knapptryckningar med statistik, så många klickade på

detta denna vecka. Vi får reda på vilka sökord som de olika har sökt på vilket underlättar

[...]”. Habel et al. (2020, s. 32) och Shah et al. (2006, s. 117) lyfter fram att data som lagrats

kan användas för att veta hur företaget bör agera. Det går alltså att tyda att det arbetas med att

analysera data från marknadsföringsavdelningen för att veta vad kunderna eftersöker. I vidare

mening är detta då också ett effektivt sätt för sportbutikerna att få information om hur de

behöver arbeta i butiken, vad kunderna efterfrågar i sortiment och vad som är trendigt.

29



Intervjuperson åtta beskriver också att beslut i butiken tas efter kundernas önskemål och

behov, till exempel angående inköp till butik och liknande. Shah et al. (2006, s. 115) menar

att en förutsättning för kundorientering är att beslut ska tas utifrån kunden och inte utifrån

företaget och att detta är gemensamma värderingar som genomsyrar företaget. Det kan alltså

ses som att de fysiska sportbutikerna anser att det är viktigt med gemensamma värderingar

hos personalen där kunden står i centrum. Genom att bygga sitt sortiment utifrån kundens

önskemål skapar det förutsättningar för att kunderna ska bli nöjda när de besöker butiken.

Dessa gemensamma värderingar med kunden i fokus syns också i arbetet med att hitta rätt

produkt till kunden vilket syntes i flera intervjuer. Intervjuperson tre exemplifierar det i citatet

nedan:

Ja men igår så var det en kund som kom in och hade nån idé om att hon ville ha
en sko och kunna gå runt i lite naturklippor med till sommaren och så började vi
med asså den allra enklaste sneakern för det var den som stod på bordet som hon
stod vid från början. Sen så slutade det med att hon kom hem då med en sån, ett
annat par walking outdoor skor plus en stödsula i den liksom. Efter vi hade börjat
prata så insåg hon att amen juste jag har ju faktiskt haft problem med knäna och i
fotlederna ifall jag har varit ute och gått länge. Då när jag visade att vi kunde
erbjuda en produkt som kunde fylla det behovet också eller erbjuda henne det lite
bättre stödet så insåg hon själv att jamen det hade jag faktiskt kunnat ha nytta av
liksom och så gick vi vidare därifrån liksom men utgångspunkten var hela tiden i
vad kunden själv kände var intressant och relevant (Intervjuperson 3).

I citatet syns att konversationen mellan kund och servicepersonal kan leda fram

till att kunden upptäcker fler behov om personalen hela tiden lyckas ha fokus på

det som är intressant för kunden. Shah et al., (2006, s. 116) menar att det krävs tid

för att skapa en förståelse för kunderna. Utifrån detta perspektivet kan det tydas

att den tid personalen lägger på kunden kan generera i fler köp och att kunden

upptäcker fler behov som inte fanns där från början. Alltså tyder även detta på att

kundorienteringen ökar köpintentionen.

I det empiriska materialet framkom det att butikerna även arbetar med olika former av

aktiviteter i butik.

[...] vi har ju samarbeten med lokala sportföreningar som gör att vi kan göra
såhär att en vecka har vi alla fotbollsklubbar som vi har samarbete med och så får
de komma in och så får de 20 % rabatt på fotbollsskor (Intervjuperson 4).
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Vidare beskriver intervjuperson sju löpkvällarna: “Vi har haft lite ibland [...] leverantörer

kom ut så man fick testspringa med leverantörer och sånt [...] då springer man en runda med

leverantörernas skor”. Aktiviteter kan användas för att involvera kunderna mer vilket i sin tur

kan leda till en ökad kunskap eller nya upptäckter (Chaney, Lunardo & Bressolles, 2016, s.

5891). Dessa aktiviteter som beskrivs i citaten kan tolkas som försök att ge kunskap till

kunderna när de besöker butikerna, skapa bättre kundrelationer genom föreningarna, men

samtidigt också engagera de mer och bemöta deras behov genom att de får testa produkter

mer grundligt.

4.2.2 Sporthandlarnas strategier för arbetet med service

Digitaliseringen medför att kunderna söker information själva på internet även när de är inne

i butiken och det kan leda till att de undviker interaktion med butikspersonalen vilket också

kan påverka personalens servicearbete (Hagberg, Jonsson & Egels-Zandén, 2017, s. 266).

Detta var något de flesta intervjupersonerna inte märkte av speciellt mycket. Intervjuperson

sju kommenterade det så här: “Nej jag upplever inte en minskad interaktion med kunderna i

butiken. Men ja vi har ju ett besökstapp och de söker antagligen själva”. Även intervjuperson

ett påpekar detta samt att interaktionen förändrats: “Ja men det är väl framförallt ett mindre

antal i butiken som kommer in och vill interagera med säljarna. Men sen även att det blir

andra frågor som är mer komplicerade eftersom de redan har så pass mycket kunskap”. Det

kan alltså snarare ses som en minskad interaktion genom att färre kommer till butiken än att

de som väl är där inte vill interagera med butikspersonalen samt att frågorna ändrar karaktär

och blir svårare och mer ingående.

Besökstappet relaterat till digitaliseringen och att kunder söker information själva gör också

att personalens servicearbete förändras. Grewal, Krishnan och Lindsey-Mullikin (2008, s.

351-352) menar att servicearbetet bestått till stor del av att hjälpa kunderna med information.

Kunderna kan nu genom internet ta del av recensioner och få information som tidigare enbart

kunde fås genom butikspersonalen (Fuentes och Svingstedt, 2017, s. 141). Det framkom i

intervjuerna att istället för att bara bidra med information behöver personalen fokusera mer

på relationerna och att ge extra bra service till de kunder som faktiskt kommer in i

sportbutikerna.

Man har ju fått ändra sitt sätt att tänka och arbeta. Man kan inte ta kunderna för
givet har ju många fått lära sig utan det blir viktigt att ta hand om de som väl
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kommer in i butiken och ge den där servicen som kanske inte har behövts på
samma sätt innan. Idag får man kämpa lite mer och ge det där lilla extra.
(Intervjuperson 7)

Svensk handel (2019, s. 26) och Treadgold och Reynolds (2016, s. 31) menar att det blir

viktigt att skapa relationer och nöjda kunder genom att utnyttja den service och kompetens

som kan fås i den fysiska butiken. Citatet ovan visar på hur servicearbetet i butiken har

förändrats för personalen i och med digitaliseringen. Det kan urskiljas att förändringen från

när den fysiska butiken var den enda handelskanalen har medfört en ökad relevans av att

utnyttja den service som butiken kan erbjuda. Vidare syns det att det krävs ett större fokus på

de som väljer att ta sig till de fysiska sportbutikerna och att det handlar om bidra med mer än

bara information eftersom kunderna ofta har denna redan.

Många av intervjupersonerna belyser även vikten av att arbeta med den personliga servicen i

den fysiska sportbutiken för en ökad konkurrenskraft.

Konkurrenskraften för en fysisk butik mot e-handeln kommer alltid att vara den
personliga servicen och det jobbar vi mycket med. Få kunden att känna att man
engagerar sig i den personligen och få den till att vilja komma tillbaka, skapa en
bra upplevelse helt enkelt (Intervjuperson 4).

Vi arbetar mycket med att ge unik och personlig service till varje kund som i stort
sett kommer in i butiken. Allas behov är ju olika och är de fem kunder som
kommer in och ska köpa löparskor så är de kunderna helt unika. Man har
möjlighet att förstå kunden, ge rätt service och bra service till allihopa och många
av kunderna vill också bli mer personligt engagerade. De ska ju känna att det är
kvalitet på servicen (Intervjuperson 1).

Treadgold och Reynolds (2016, ss. 79, 157) hävdar att fysiska butiker kan skapa värde just

genom den service som kan erbjudas. Även Hagberg (2016, ss. 65-66) menar att det

framförallt är genom den personliga servicen som den fysiska butiken har en fördel gentemot

e-handeln. Den personliga servicen som de fysiska sportbutikerna har möjlighet att erbjuda

kan ses som ett sätt för dem att skapa konkurrensfördelar och konkurrenskraft gentemot

e-handeln. Treadgold och Reynolds (2016, s. 18, 165) presenterar också att dagens

konsumenter förväntar sig att bli mer personligt engagerade när de kommer in i en butik och

att detta är något som de fysiska butikerna har möjlighet att skapa. Detta framkommer även i

citatet ovan och det kan därför också urskiljas en förändring i hur kunderna vill bli bemötta

och att den personliga servicen har ökat i relevans i servicearbetet. Intervjuperson fyra
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nämner också i citatet att kvaliteten på servicen är viktig för att få nöjda kunder vilket

Grewal, Krishnan och Lindsey-Mullikin (2008) och Pei et al. (2020) också menar har en

inverkan på kundtillfredsställelsen. Det krävs en välutvecklad strategi för att kunna skapa,

underhålla samt bibehålla relationerna med kunderna (Grewal, Krishnan & Lindsey-Mullikin,

2008, s. 342). Det kan tydas att det krävs kvalitet i servicen och att skapa en unik känsla för

varje enskild kund. Att de fysiska sportbutikerna arbetar med den personliga servicen tyder

också på att de har en medvetenhet i att det krävs genomarbetade strategier för att skapa en

kvalitet i servicen.

Intervjupersonerna påpekar också vikten av att arbeta med kundrelationer som kan skapas

genom servicen samt det sociala mötet i den fysiska sportbutiken som kan leda till mer lojala

kunder. Intervjuperson sex förklarar hur han ser på betydelsen av kundrelationerna:

Kundrelationen är otroligt viktig. Det är ju så att om man får en relation med en
kund så är kunden mer benägen att komma tillbaka och är mindre priskänslig
jämfört med en kund som bara tar en vara och sticker utan att man hinner prata
med kunden. Då tappar man oftast vidare den till någon annan konkurrent. Men
får man en relation med kunden så får man en igenkänningsfaktor som påverkar
kunden. De tänker: “Oh det var här jag fick så bra hjälp”. Vi är inte lika trogna i
våra köp längre och det är därför det är så viktigt. Det är ju också en sak som vi
jobbar mycket med i den fysiska butiken genom att skapa en dialog och försöka
lära känna kunden lite (Intervjuperson 6).

Hagberg, Jonsson och Egels-Zandén (2017, s. 267) samt Treadgold och Reynolds (2016, s.

157) menar att det sociala värdet och dialogen som kan skapas mellan kund och personal är

en del av den service som kan skapa värde för en fysisk butik. I citatet kan det urskiljas att

kommunikationen och det sociala i en dialog mellan kunden och servicepersonalen kan skapa

bra associationer till företaget. Detta i sin tur påverkar också kundrelationen och skapar mer

lojala kunder. Intervjuperson sju är också inne på att det är lättare att skapa och vårda

kundrelationerna i en fysisk butik. Han menar att åtgärderna som tas när kunden är missnöjd

också kan påverka kundrelationen och menar att den fysiska butiken har en fördel där

gentemot e-handeln.

Hur vi hanterar och arbetar med missnöje i butiken kan också påverka relationen
vi får med kunden. Här är det viktigt för oss att lyssna på kunden och försöka
förstå den. För det är också något som e-handeln inte kan lösa. Är en kund
missnöjd med någonting så är det svårt för de att sitta i kundtjänst och lösa något
sånt. Det är ju lättare för oss i fysiska butiker att lösa det och ge service så att
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kunden blir nöjd så här lägger vi också en stor vikt i vårt servicearbete
(Intervjuperson 7).

Intervjuperson sju lyfter fram att kundnöjdheten är en viktig del i att försöka skapa långvariga

relationer med sina kunder och Pei et al. (2020, s. 3) styrker detta. Den mänskliga

servicekomponenten är också en viktig del i att bygga relationer och lojalitet med kunderna

(Grewal, Krishnan och Lindsey-Mullikin, 2008). Servicen i butiken kan också ofta utföras

snabbare och effektivare än på e-handeln (Grewal, Krishnan och Lindsey-Mullikin, 2008, s.

353). Hur den fysiska sportbutiken hanterar missnöje kan alltså ha betydelse för

kundnöjdheten, kundrelationer och lojaliteten. Det är då framförallt effektiviteten i den

mänskliga interaktionen i arbetet med missnöjda kunder som skapar konkurrensfördelar

gentemot e-handeln.

Intervjuperson två ger också ett konkret exempel på hur han brukar arbeta med service till

kunder som kommer till butiken och är missnöjda.

[...] jag fick ett riktigt bra tips och det har jag tagit med mig genom alla år. Om
det är någon som kommer och ska göra en reklamation och de kommer till kassan
och är skitsura och slänger grejerna och du går runt kassan och ställer dig bredvid
dem istället och kanske lägger armen om de och försöker förstå deras irritation
och ta till dig informationen de ger om sin upplevelse. Asså de blir fromma som
ett lamm. Jag har testat det jättemånga gånger och de blir ofta mycket gladare när
de lämnar butiken (Intervjuperson 2).

Om företag följer upp kundens upplevelser och får feedback kan den informationen skapa

bättre förutsättningar för en god service till kunden (Habel et al., 2020, s. 33).  I citaten från

intervjuperson sju och två kan det urskiljas att feedbacken från kunderna som är missnöjda

kan ge insikter i hur de behöver göra för att tillfredsställa dessa kunder och på det sättet

kunna erbjuda en bättre service som också skapar bättre kundrelationer. Lusch, Vargo och

O’Brien (2007) lyfter fram att servicelogiken innefattar att servicepersonal och kund

samskapar erbjudanden av service. Utifrån detta perspektiv från servicelogiken kan

missnöjeshanteringen i sportbutikerna ses som ett samskapande av service där kunderna ger

feedback till företaget som försöker hitta en lösning som ska skapa värde för båda parter.
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Ett annat sätt sportbutikerna använder i sitt arbete med service är att erbjuda service och

tjänster som bara kan fås i den fysiska sportbutiken. Intervjuperson sex beskriver hur de

arbetar med nöjd kundgaranti:

Vi erbjuder en nöjd kundgaranti på joggingskor där vi gör en analys av kundens
fot, hjälper de att välja ut en modell som passar deras fot. Sen så har de 30 dagar
på sig att prova skon ute i verkligheten. Känns det inte bra så får de lov att byta
en gång, de får inte pengarna tillbaka men de får lov att byta modell en gång. Sen
är det ju så att idag kostar en joggingsko upp emot ibland 2500 så det är en liten
investering och köpa en sko som inte fungerar kanske inte är sådär jätteroligt. Så
den servicen har vi bara i fysisk butik och det är något vi arbetar med för att
kunden ska känna att det faktiskt är lönt att komma hit (Intervjuperson 6).

Garantin som beskrivs av intervjuperson sex är alltså ett erbjudande som kunden enbart kan

få vid köp av löparskor i butiken. Det lyfts även fram andra typer av tjänster som erbjuds

enbart i den fysiska sportbutiken. Intervjuperson fyra ger några exempel: [...] man kan valla

skidor, slipa skridskor, montering av skidor, formgjutning av sulor och pjäxor. Det är väl typ

de tjänsterna vi kan erbjuda fysiskt men inte digitalt”. Det krävs kvalitet i servicen och det

krävs mer av de fysiska butikerna för att upprätthålla konkurrenskraften som företag i dagens

detaljhandel (Grewal, Krishnan & Lindsey-Mullikin, 2008; Pei et al., 2020). För att

konkurrenskraften ska bli hållbar behöver den vara värdefull, sällsynt och svårimiterbar (Pei

et al. 2020, s. 3; Wright, McMahan & McWilliams, 1994). Den service som bara erbjuds i

butiken kan ses som ett sätt som butiken använder för att bemöta kundernas krav på butikerna

och för att skapa en hållbar konkurrenskraft. Det går att tyda att denna typ av service är

värdefull för kunden genom att den uppfyller behov samt är sällsynt då den bara kan erbjudas

i fysisk butik eftersom den till stor del kräver fysisk personal vilket också gör den

svårimiterbar för e-handeln.

4.2.3 Sporthandlarnas strategier för arbetet med kompetens

Flera intervjupersoner hävdar att kompetens handlar om att personalen har information om en

produkt men de menar också att det krävs att man kan framföra och utnyttja informationen

för att besitta kompetens.

[...] det ju rätt produkt till rätt kund. Skulle jag väl säga är kompetens, att veta konstant att den

här kunden ska ha den här t-shirten för det här ändamålet och den här kunden ska ha de här

längdskidorna för det här ändamålet. [...] Jag kan sitta på hur mycket information som helst

35



men vet jag inte hur jag ska använda informationen så finns det ingen kompetens i det

(Intervjuperson 4).

Shah et al. (2006, s. 117) beskriver att kompetens i butik innefattar färdigheter att kunna

matcha kundens behov med rätt produkt och service. Det kan tolkas i citatet ovan som att det

är viktigt att ha produktkunskap men för att kunna uppfylla kundens behov behövs denna

kunskap utnyttjas rätt. Ellström (1992, s. 23) beskriver explicit kunskap som kunskap som

kan formuleras och kommuniceras medan implicit kunskap handlar om att kunna göra något

snarare än att veta något. Produktkunskapen som personalen i de fysiska butikerna har kan

ses som explicit kunskap eftersom det handlar om teoretisk kunskap som kan formuleras. Att

sedan kunna utnyttja denna kunskap på rätt sätt som många intervjupersoner påpekade

krävdes för kompetens kan ses mer som implicit kunskap eftersom det handlar om att kunna

göra något med kunskapen som finns. Det går att urskilja att det krävs båda dessa typer av

kunskap i en fysisk sportbutik för att ha kompetens som butiksmedarbetare.

De framkom även i de flesta intervjuerna att det var viktigt att ge personalen i butiken bra

förutsättningar för att lyckas i sitt arbete. Intervjuperson två betonar vikten av att utveckla

den befintliga personalens kompetens för att förbättra de interna förutsättningarna:

Man jobbar ju mycket med kompetensen för att personalen i butikerna ska
kunna få möjligheten att göra sitt jobb så bra som möjligt och man försöker
stärka företaget på de punkter som är viktiga för den fysiska butiken så som just
då kompetens [...]. Det handlar ju mycket om att ge förutsättningar liksom
(Intervjuperson 2).

Hernant och Boström (2010, s. 32) belyser att om företag fördjupar sig i de resurser som finns

inom företaget kan det medföra en möjlighet att påverka konkurrensen på marknaden.

Wright, McMahan och McWilliams (1994, s. 319) menar även att det är viktigt att erbjuda

utvecklingsmöjligheter för personalen. Utifrån citatet kan det tolkas att kompetensen formas

internt företaget. I detta fall handlar det om att fördjupa sig i personalens kunskaper snarare

än personalen i sig och att detta kan göra den fysiska sportbutiken konkurrenskraftig. Detta i

sin tur kan också skapa möjligheter för personalen att utvecklas och lyckas i sitt arbete vilket

också stärker företagets konkurrenskraft i längden.
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Utvecklingsmöjligheterna för personalen sker främst genom olika former av utbildningar

enligt intervjupersonerna. Alla intervjupersoner har fått någon form av utbildning på det

företaget de arbetar på.

Företaget som kedja har ju utbildningar för all personal och man arbetar mycket
med detta. [...] Så jag har fått åka på längdskidor-utbildning, löparskor-utbildning
och friluftslivsutbildning så jag kunnat spetsa mina kunskaper och kompetens för
att just jag ska kunna ge konsumenten bästa möjliga service och rätt produkt till
rätt kund (Intervjuperson 4).

Citatet ovan visar på vikten som sportbutikerna lägger på utbildning av sin personal.

Wickelgren et al. (2012, s. 30) förklarar att det ofta är låg utbildningsstatus i detaljhandeln

men att utbildningen sker mer och mer internt. Detaljhandelsbranschen har också ofta en

positiv inställning till kompetensutveckling för personalen men detta är ändå något som det

inte arbetas så mycket med (Wickelgren et al. 2012, s. 45; Wright, McMahan & McWilliams,

1994, s. 314). Det empiriska materialet visar däremot på att utbildningen är något som är

viktigt för de fysiska sportbutikerna och det är något som de arbetar mycket med vilket

skapat förutsättningar internt i företaget. Wickelgren et al. (2012, s. 45) belyser å andra sidan

att det tar tid och är dyrt att satsa på personalutveckling vilket gör att många företag avstår.

Intervjuperson fem beskriver dock att personalutbildningens värde såhär: “Utbildning är

något vi som kedja väljer att lägga tid på då vi ser det mer som en investering än en kostnad”.

I citatet kan det urskiljas att sportbutikerna anser att utbildning och kompetens hos

medarbetarna är något som kan ge större vinster i framtiden och att detta väger tyngre än de

kostnader som tillkommer.

Majoriteten av intervjupersonerna påpekar att kompetensen hos personalen är en förutsättning

för att tillfredsställa kunden. Intervjuperson åtta påpekar just vikten av rådgivningen som ett

konkurrensmedel: “ [...] nu gäller det att steppa upp det som e-handeln inte kan erbjuda vilket

är rådgivningen och kunskapen som finns på plats”. Problemlösningen och rådgivningen som

kunden kan få i en fysisk butik kan inte erbjudas på samma sätt på en e-handel (Treadgold

och Reynolds, 2016, ss. 160-161). Det kan alltså ses som en fördel för den fysiska

sportbutiken gentemot e-handeln att de kan erbjuda rådgivning till kunder som kommer in.

Flera intervjupersoner påpekar också att det arbetas med denna rådgivning och kunskap

genom att hjälpa kunden att köpa produkter som kan behövas för att komplettera den
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huvudsakliga produkten. Intervjuperson två förtydligade detta och beskrev det som

omtankesprodukter:

Pratar kunden med oss i butiken kan vi föreslå de där omtankesprodukterna eller
omtankesförsäljningen också. Köper du fotbollsskor kan man ställa frågan om du
har shorts, benskydd, fotbollsstrumpor, bollen kan ju också vara bra att ha att
träna hemma med. Springer du och ska ha bekväma skor så är även sulan viktig
men också bättre löpartights eller löparstrumpor (Intervjuperson 2).

Den personliga kontakten med personal skapar också en påverkanspotential och det är då

viktigt att de anställda har rätt kunskap (Svensk handel, 2019, s. 32). Shah et al. (2006, s.

117) menar också att genom att använda kompetensen för att analysera kunden individuellt

kan lösningar genom rådgivning hittas för att skapa nöjda kunder. Citatet från intervjuperson

två tyder på att personalen kan använda sin kompetens, analysera kunden och genom

rådgivningen få de att köpa produkter som kompletterar huvudköpet. Det kan ses som en

form av påverkan då personalen kommer med förslag och råd om vad som mer kan vara

relevant att köpa som kan påverka vad kunderna i slutändan kommer ut med från butiken.

Lusch, Vargo och O’Brien (2007, s. 8) menar också att kompetens som utnyttjas kan skapa

positiva effekter på andra parter. I detta fall kan det innebära att kunden får positiva effekter

av butikspersonalens kompetens genom att de inte glömmer köpa något viktigt som behövs

för att de ska kunna använda den huvudsakliga produkten optimalt. Intervjuperson åtta

beskrev också dessa kompletterande produkter och menade att “[...] det är något som

e-handeln bara till viss del kan erbjuda men inte lika effektivt”. Treadgold och Reynolds

(2016, ss. 160-161) förklarar att det kan skapas en värdefördel i den service och

problemlösning som kan erbjudas. Om personalen då har fått rätt utbildning och kan utnyttja

sin kompetens till att sälja på rätt produkter kan den fysiska sportbutiken få en fördel

gentemot e-handeln som inte på samma sätt kan använda denna form av kompetens.
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5. Slutsatser och diskussion
5.1 Slutsatser
I detta arbete har syftet varit att bidra till en ökad förståelse för hur digitaliseringen påverkar

fysiska sportbutiker samt hur de arbetar i butiken med kundorientering, service och

kompetens för att bemöta den föränderliga detaljhandeln. Arbetet bröts ner i två

frågeställningar som besvaras nedan.

Vad innebär en ökad digitalisering för den fysiska sportbutiken enligt de anställda?

Utifrån studien framkom det att digitaliseringens utveckling innebär stora utmaningar för de

fysiska sportbutikerna. Men det finns också fördelar för den fysiska butiken i en digital värld.

Perspektiven på vad digitalisering i butik faktiskt innebär är varierande vilket tyder på att

digitaliseringen påverkar de fysiska butikerna på flera sätt. Det finns alltså flera aspekter för

de fysiska sportbutikerna att tänka på för att bemöta digitaliseringen. Även perspektiven på

vilken handelskanal som är ett komplement till den andra varierade men en slutsats kan dras

att det kommer att krävas någon form av integrering och balans mellan e-handeln och den

fysiska sportbutiken för att överleva som företag.

Det visade sig också att digitaliseringen innebär en förändrad köpprocess där många använder

en hybrid mellan de fysiska och digitala handelskanalerna och köpbeslut tas redan innan

kunden kommer in i sportbutiken på grund av all information som kan sökas fram digitalt.

Den ökade tillgängligheten på information innebär också mer pålästa kunder vilket leder till

en minskad informationsasymmetri mellan de anställda och kunderna. Detta i sin tur kan leda

både till en ökad makt för kunderna men även till förvirring och minskad makt då

information kan skilja sig från olika hemsidor. Den fysiska sportbutiken kan dra fördel i detta

då butiken blir relevant för att få rätt information.

Den ökade digitaliseringen innebär också ett dilemma med utbudet och sortimentets storlek.

Den fysiska sportbutiken har inte möjlighet till samma utbud som på e-handeln. Detta skapar

både för- och nackdelar för den fysiska sportbutiken. Nackdelen innefattar att digitaliseringen

skapar förväntningar på vad som ska finnas i butiken vilket kan skapa missnöje om de inte

uppfylls. Fördelen handlar om att utbudet kan bli för stort och då kan den fysiska butiken och

personalen fungera som en guide. Det framkommer också att det är viktigare för de fysiska

sportbutikerna att satsa på andra delar än utbudet som framförallt kundorientering, service
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och kompetens.

Hur arbetar den fysiska sportbutiken med kundorientering, service och kompetens för att

bemöta digitaliseringen och öka kundtillfredsställelsen?

Utifrån studiens analys går det även att dra slutsatser kring arbetet med kundorientering,

service och kompetens. Kundorienteringen har ökat i betydelse jämfört med tidigare och den

har en påverkan på kundens köpintention. Genom att arbeta med en behovsanalys, lägga tid

på kommunikationen med kunden, använda information från marknadsföringsavdelningen

och anordna olika aktiviteter ökar sportbutikernas kunskap om kundernas behov och

intressen. Slutsatsen kan dras att arbetet med detta leder till att kundernas behov uppfylls och

att de lämnar butiken nöjda vilket också stärker kundrelationerna.

Arbetet med service är en stor del i hur den fysiska sportbutiken bemöter digitaliseringen.

Den ökade informationsinhämtningen på grund av digitaliseringen gör att personalens arbete

till viss del förändras jämfört med tidigare. Det medför inte en minskad interaktion med

kunderna i sportbutiken men det resulterar i färre besökare. Detta innebär att

butikspersonalen behöver bidra med mer än bara information vilket gör att servicen blir extra

viktig i butiken. Arbetet med den personliga servicen och kvaliteten på denna har också ökat i

relevans då kunderna vill bli mer personligt engagerade i butiken. Det arbetas också med

kundrelationerna och där kan servicen vara avgörande. Kommunikationen och dialogen som

finns med kunden i servicearbetet kan skapa fördelaktiga associationer till företaget. Även

hanteringen av missnöjda kunder och feedbacken från dessa kan förbättra kundrelationerna

genom den mänskliga interaktionen och samskapandet av värde i servicen i en fysisk

sportbutik. Något som också används för en ökad konkurrenskraft är service och tjänster som

bara erbjuds i den fysiska sportbutiken. Detta används för att bemöta kundernas ökade krav

på butikerna och skapar också en hållbar konkurrenskraft som e-handeln inte kan utföra på

samma sätt.

Kompetensen hos butikspersonalen är också viktig för den fysiska sportbutiken. Det krävs

explicit kunskap som produktkunskap men också implicit kunskap om hur denna ska

användas. Det arbetas mycket med att utveckla befintlig personal för att förbättra

förutsättningarna för dem och göra företaget mer konkurrenskraftigt. Utvecklingen görs

främst genom utbildningar vilket anses viktigt för sportbutikerna och dessa ses som en

investering för framtiden snarare än en kostnad. Kompetensen hos personalen används också
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som rådgivning genom att erbjuda “omtankesprodukter” som kan komplettera det som är

kundens huvudsakliga inköp. Detta blir en form av påverkan från personalen som kan

resultera i en kundnöjdhet då kunden kan använda huvudprodukten mer optimalt. Slutsatsen

kan dras att användningen av denna form av kompetens kan skapa en fördel för den fysiska

sportbutiken gentemot e-handeln då den inte kan användas lika effektiv där.

5.2 Diskussion
Denna studie har bidragit med en ökad förståelse för hur digitaliseringen påverkar den fysiska

sportbutiken samt hur det konkret arbetas med faktorer som kundorientering, service och

kompetens för att öka kundnöjdheten och bemöta digitaliseringen. Tidigare studier har visat

på att digitaliseringen ständigt påverkar den fysiska butiken vilket även denna studie gör.

Treadgold och Reynolds (2016) menar att den fysiska butiken fortfarande är huvudkanalen

för inköp. Denna studie visar att denna uppfattning inte finns i alla fysiska sportbutiker utan

vissa ser det som att e-handeln redan gått om det fysiska. Detta innebär också att det är viktigt

för de fysiska sportbutikerna att försöka skapa en gynnsam integrering av handelskanalerna

då studien även visar på att den fysiska butiken kommer ha en fortsatt relevans trots en

ökning i e-handeln.

Tidigare studier visar också på att digitaliseringen medför att kunderna har mer information

när de kommer till butiken än tidigare och att detta påverkar beteenden och när köpbeslut tas

vilket kan försvåra arbetet i de fysiska butikerna (Hagberg & Jonsson, 2016; Hagberg,

Jonsson & Egels-Zandén, 2017; Sundström, 2016). Denna studie utvecklar detta och visar att

den fysiska butiken kan ha en fördel trots den förändrade köpprocessen då det går att få

produkten samma dag samt att det går att prova, klämma och känna på produkter i butiken.

Hagberg, Sundström och Egels-Zandén (2016) menar att när informationsasymmetrin

minskar med mer pålästa kunder får kunderna också mer makt gentemot butikspersonalen.

Detta framkom också i denna studie men det visade sig även att makten inte alltid ökar hos

kunden på grund av mer tillgänglig information då denna kan vara förvirrande och kunderna

kan behöva rådfråga personal ändå. Detta innebär att den fysiska butiken ändå kan vara

relevant trots att kunderna kan ta reda på mycket information själva.

Denna studie bidrar även med på hur de konkret arbetar med kundorientering, service och

kompetens i de fysiska sportbutikerna. Studien visar att företagens arbete med
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kundorientering görs genom behovsanalysen, kommunikationen, data som lagrats och

aktiviteter och att detta bidrar till att kunden blir mer nöjd med sin upplevelse. Tidigare

studier om kundorientering har framförallt visat på att denna har fått en större betydelse på

senare tid samt att denna kan vara en väg till att skapa konkurrensfördelar (Shah et al, 2006;

Habel et al, 2020) men den har inte visat på hur detta konkret görs. Arbetet med

kundorientering kan alltså anses vara ett effektivt sätt för de fysiska sportbutikerna att bemöta

digitaliseringen, öka kundnöjdheten och göra butiken mer konkurrenskraftig.

Arbetet med service i den fysiska sportbutiken visade sig i analysen vara något sportbutikerna

lade stor vikt vid. Det visas i analysen att arbetet med servicen bidrar till att stärka

kundrelationer, bemöta kundens behov samt göra kunden mer nöjd vilket är något som bidrar

till tidigare studier. Studien visar även på att arbetet förändras till viss del i och med de mer

pålästa kunderna. Hagberg, Jonsson & Egels-Zandén (2017) menar att kundernas

informationssökning kan bidra till en minskad interaktion med butikspersonalen. Denna

studie visar att detta inte var fallet i sportbutikerna då det snarare handlade om en minskad

interaktion genom färre besökare än för att de var mer pålästa. Detta gör att servicearbetet blir

extra viktigt för att bemöta de som väljer att komma till butiken och på det sättet skapa

konkurrensfördelar.

Ellström (1992) visar att det finns olika typer av kunskap, explicit och implicit. Detta kan ses

även i resultatet av denna studie och den visar även att båda dessa kunskapstyper krävs av en

butiksmedarbetare i en sportbutik. Arbetet med kompetensen görs genom att utveckla

befintlig personal framförallt genom utbildningar samt genom att använda kompetensen för

att påminna kunden om behov. Detta ökar också kundnöjdheten då kunderna köper rätt

produkt utefter deras behov. Tidigare studier har visat att utbildning inte förekommer speciellt

ofta inom detaljhandeln (Wickelgren et al, 2012; Wright, McMahan  McWilliams, 1994). I

denna studie har det visat sig att detta är något som de fysiska sportbutikerna lägger stor vikt

vid i sitt arbete med kompetens vilket kan innebära konkurrensfördelar för företaget i

längden.

Det finns konkurrensfördelar på många punkter för den fysiska sportbutiken och det krävs att

företaget arbetar med de punkter som anses extra viktiga för den fysiska butikens överlevnad.

De tre viktiga faktorerna kundorientering, service och kompetens är olika begrepp som

hänger ihop och skapar bättre förutsättningar för varandra. Lyckas de fysiska sportbutikerna
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integrera dessa tre faktorer finns det stora möjligheter till framgång. Resonemanget kan även

appliceras på andra sammanhang. Detta genom att den mänskliga kontakten och det fysiska

mötet inom olika sammanhang har fördelar gentemot det digitala mötet. Framförallt om det

arbetas med dessa möten på lämpligt sätt.

5.3 Förslag på framtida forskning
Denna studie har haft fokus på arbetet som görs med kundorientering, service och kompetens

i den fysiska sportbutiken. Framtida studier skulle även kunna studera dessa komponenter på

andra handelskanaler som till exempel e-handeln. Det skulle kunna ge en inblick i ett område

där e-handeln har utmaningar och belysa hur arbetet med detta kan förbättras på dessa

handelskanaler. Framtida forskning skulle också kunna studera samma fenomen inom ett

annat geografiskt område då denna studie enbart sträcker sig inom Skåne. Studien ämnar ett

generiskt målstyrt urval som är begränsat till åtta intervjuer vilket resulterar i att det inte är

möjligt att få alla möjliga perspektiv på fenomenet. Genom att ha ett större urval blir det

möjligt att få en ökad förståelse för hur landets fysiska sportbutiker arbetar för att överleva

och behålla sin relevans. Vidare studier kan också undersöka samma fenomen som denna

studie fast från konsumentens perspektiv istället för företagens perspektiv. Det blir då möjligt

att studera deras förändrade shoppingbeteende och varför de väljer att handla digitalt eller

fysiskt samt vad de anser att de fysiska sportbutikerna behöver arbeta med för att kunna

bemästra de tuffa utmaningar som de står inför.
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Bilaga 1
Information före intervjun

- Tacka för att personen ställer upp.

- Ge allmän information om arbetets syfte.

- Berätta att det kommer spelas in för att underlätta både intervjun och efterarbetet.

- Förklara att det inte finns några rätt eller fel på svaren. Vi vill ha ärliga svar för att få

en så rättvis bild som möjligt.

- Berätta att det är frivilligt att svara på frågorna och kan avbryta någon fråga om det

önskas och allt är anonymt.

Inledande frågor

Berätta lite om dig själv

- Hur gammal är du?

- Vad har du för utbildning?

- Hur länge har du jobbat inom retailbranschen?

- Hur länge har du jobbat inom sportbutiker?

- Vad jobbar du med just nu och vad är dina arbetsuppgifter?

- Vad har du jobbat med innan ditt nuvarande jobb?

- Vad står ert företag för/vad är era grundpelare?

Mellanliggande frågor

Allmänt

- Är du själv sportintresserad?

- Vilken/vilka sporter?

- Har du själv utövat någon sport? Isåfall hur länge?

Den fysiska butiken i en digitaliserad värld

- Hur går du tillväga när du ska handla en sportartikel? (Beskriv köpprocessen)

- Hur skulle du förklara digitalisering i butik? Vad innebär det?

- Hur ser du på den ökade digitaliseringen inom handeln? Positivt/negativt? På vilket

sätt?
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- Vad ser du för skillnader med den fysiska butiken i och med e-handeln? Vilka

möjligheter och vilka utmaningar?

- Ser du någon skillnad i hur kunderna beter sig i butiken med den ökade

digitaliseringen?

- Använder kunderna mobilen och söker information själva istället för att prata med

personal? Om ja: Varför tror du de gör det?

- Upplever du att kunderna ofta vet vad de ska när de kommer in i butiken? Har de

mycket information redan när de kommer in i butiken? Är de pålästa?

- Vad krävs av butiken för att du fortfarande ska ha den som ett självklart val när du

handlar? Hur har dessa krav förändrats med den ökade digitaliseringen?

- Vilka fördelar finns med den fysiska butiken?

- Vilka nackdelar finns det med den fysiska butiken?

- Varför tror du att kunder väljer att handla i den fysiska butiken respektive genom

e-handeln?

- Har mängden av försäljning i butik förändrats mycket i och med e-handeln? Är det

olika för olika produkter?

- Ser ni något mönster i vem som handlar var?

- Har ni någon specialistkompetens i er butik eller någon speciell fördjupning/inriktning

i er butik? Isåfall vad?

- Erbjuder ni några tjänster i den fysiska butiken som inte kan fås digitalt?

- Vilka brister tycker du att det finns i den fysiska butiken som man behöver arbeta

med?

- Ser du den fysiska handeln som ett komplement till e-handeln eller tvärtom?

- Vad anser du man behöver satsa på för att den fysiska handeln ska överleva? Vad

krävs för att vara konkurrenskraftiga?

Kundorientering

- Vad innebär kundorientering för dig?

- Är det viktigt för företag att vara kundorienterade idag? Varför?

- Lägger ni stor vikt vid att veta vad kunden efterfrågar? På vilket sätt?

- Tycker du att ni som företag är kundorienterade? Varför?

- Hur läser ni av kunden för att veta vad de söker efter?
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- Hur arbetar ni för att bemöta kunderna? (Organisationsstrukturen, teknologiska

hjälpmedel, marknadsföring, aktiviteter i butik t.ex. co-creation (får kunden vara med

och anpassa produkter?)

- Anser ni att upplevelserummet blir en viktig faktor i den fysiska butiken? På vilket

sätt arbetar ni för att kunden ska få den bästa upplevelsen hos er?

- Är det lättare eller svårare att vara kundorienterad i och med digitaliseringen? Varför?

- Hur tror du att kundorienteringen i ett företag påverkar servicen?

- Tror du kundorientering påverkar köpintentionen hos kunder? Hur? Varför?

- Är starka kundrelationer viktigt för er? Hur arbetar ni med det isåfall?

Service och kompetens i butik

- Vad innebär service för dig?

- Vad innebär kompetens för dig?

- Vad bidrar du med för service och kompetens till företaget?

- Vilka egenskaper anser du är de viktigaste hos dina medarbetare och varför?

- Finns det någon stöttning från övre personal i hur man ska hantera kunder? Isåfall

hur?

- Har du fått någon utbildning genom ditt företag? Vad för utbildning och varför?

- Vilken typ av service erbjuder ni i butiken som inte erbjuds i e-handeln?

- Anser du att kunden får bäst service i den fysiska butiken eller genom e-handeln?

Varför?

- Tycker du att ni som företag är bra på att leverera god service till kunderna? Varför?

- Är service recovery något ni arbetar med/lägger stor vikt vid? Isåfall hur?

- Har ni anställda som är specialiserade på något speciellt i butiken? Vad?

- Har personalen i butikens jobb förändrats med digitaliseringen? Hur? Varför?

- Är det lättare eller svårare att erbjuda kunderna kompetens och bra service i och med

digitaliseringen? Varför?

- Använder ni någon form av teknologi i servicearbetet? Som exempelvis datasystem?

Egna erfarenheter

- Vad förväntar du dig själv av butiken och personalen när du går in i en butik?

- Vilka är de främsta anledningarna till varför du väljer fysisk handel framför

e-handel/tvärt om?

- Finns det någon logik eller mönster i vad du handlar i fysisk butik kontra e-handeln?
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- Vad har du för erfarenheter av personalens service-kunskaper och kompetens i en

butik?

Organisationen

- Hur ser organisationskulturen ut på ert företag? Decentraliserad? Samma värderingar?

- Tycker du att ditt företag arbetar gemensamt mot att förbättra förutsättningarna för

den fysiska butiken? På vilket sätt?

(Om personen arbetar med rekrytering)

- Hur ser rekryteringsprocessen ut hos er?

- Vad värderar du högst hos en person som du anställer?

- Hur ser profilen ut för en person som ni vill anställa till ert företag?

- Är det viktigt med erfarenhet? Värderingar?

- Är kompetens och utbildning viktigt?

- Hur gör ni om ni märker att det inte fungerar med någon i personalen?

Avslutande frågor

- Gör en kort sammanfattning av det som personen kommit fram till och hur vi tolkat

det.

- Har du något mer du vill tillägga eller ta bort i intervjun?

- Är du intresserad av att läsa vårt arbete sen?

- Har du någon annan som vi hade kunnat intervjua?
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