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SAMMANFATTNING 

Detaljhandeln i Sverige har under de senaste 10 till 20 åren förändrats betydligt, 
där faktorer som internationalisering, globalisering och skalfördelar har påverkat. 
Stora internationella och multinationella kedjor har etablerats på den svenska 
marknaden som i vissa fall även köpt upp nationella kedjor. Man skulle kunna 
säga att detaljhandeln idag består av två läger som agerar parallellt med varandra 
nämligen kedjorna och de fristående butikerna. En stor del av kedjorna har 
expanderat kraftigt och tillsammans har kedjornas andelar av markanden blivit 
större och större, vilket bidragit till att de butiker som inte tillhör någon kedja, de 
fristående butikerna, har tappat andelar.  
 
I takt med dessa strukturförändringar har även andra förändringar skett. 
Konkurrensen i detaljhandeln är idag flerdimensionell och sker även mellan 
marknadsplatser och butikskoncept. Kunden kräver idag mer då de bland annat 
har tillgång till mer information än förr. På grund av kedjornas framfart så präglas 
detaljhandeln idag på vissa platser av likriktning, då de fristående butikerna inte 
släpps fram. Nya trender pekar på att kunden har tröttnat på massmarknadsförda 
produkter, men samtidigt talas det även om att kunden är schizofren och värnar 
om kvartersbutiken samtidigt som den storhandlar på lågpriskedjan.  
 
Mitt eget intresse för detta ämne ligger i att entreprenören i mig har under lång tid 
velat starta och driva en egen verksamhet, men det rätta tillfället har ännu inte 
inträffat. Enligt min egen åsikt har det skett en stark likriktning i handeln som jag 
själv uppfattar mycket negativ. Helst av allt vill jag se en detaljhandel präglad av 
en dominerande del av spännande unika fristående butiker. Med dessa ord och den 
bakgrund som jag beskrivit kan du som läsare säkert förstå valet av denna uppsats 
forskningsfråga: Hur ser framtiden ut för en butik inom detaljhandeln som inte är 
ansluten till en kedja (fristående butiker)? Syftet med denna uppsats är att med 
hjälp av experter inom detaljhandeln i ljuset av tidigare studier skapa en bild av 
hur framtiden för den fristående butiken om 10 till 20 år, kan komma att gestalta 
sig. Detta har genomförts genom tillämpning av Delphi-metoden, där en 
expertpanel på 9 personer deltagit som dagligen arbetar med detaljhandeln.  
 
Denna studie utmynnande i två typer av framtidsvisioner för den fristående 
butiken. Den ena visionen är att den fristående butiken mer och mer kommer att 
försvinna och kedjorna kommer att ta över marknaden. Den andra visionen är att 
den fristående butiken kommer att fortsätta utmana och utveckla detaljhandeln, 
eventuellt i lika stor utsträckning som i dag. Experternas visioner visade även på 
olika utmaningar som den fristående butiken i framtiden kan komma att möta 
bland annat: ökade krav från kunderna och nya internationella kedjor med nya 
butikskoncept. För att den fristående butiken ska kunna möta dessa utmaningar 
och lyckas så krävs bland annat: att vara tydlig i sitt koncept och sina produkter, 
skapa nya innovativa och unika koncept med unika produkter i en unik 
butiksmiljö. Viktigt att påpeka är att de måste våga utmana, annars kommer 
kedjorna ta över.   
 
 

Nyckelord: Detaljhandeln, fristående butik, framtid, konkurrens, strategier
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1. INTRODUKTION 
 

Detta kapitel introducerar dig som läsare till uppsatsens innehåll med en 
beskrivande bakgrund till forskningsfrågan följt av syftet med uppsatsen. Vidare 
ges en utförlig beskrivning av uppsatsens upplägg och avgränsningar. 
 
 
1.1 BAKGRUND 
 
Detaljhandeln i Sverige kan med enkla ord sägas bestå av två läger som agerar 
parallellt med varandra, kedjorna och de små fristående butikerna1.  I de flesta 
branscher inom detaljhandeln finns det idag företag som tillhör någon form av 
kedja. Kedjorna är antingen multinationella genom deras etablering i stora delar 
av världen som till exempel Hennes & Maurits (H&M) inom klädesbranschen 
eller IKEA inom möbelbranschen. Kedjorna kan även vara av nationell karaktär 
genom etableringar runt om i Sverige som till exempel Hemköp inom 
dagligvarubranschen eller Guldfynd inom handeln med ur och guld. De stora 
kedjorna har idag oftast ett mycket brett utbud som hos vissa även är ganska 
djupt. Deras verksamheter riktar främst in sig på baskonsumtionen hos 
konsumenten enligt Bergström2  och Andersen (1997), men börjar mer och mer gå 
mot ett bredare och djupare perspektiv. I dagens stormarknader erbjuds ett mycket 
brett och i vissa fall djupt sortiment, för att du som kund ska kunna hitta allt under 
ett och samma tak. Behovet som finns utöver baskonsumtionen försöker 
vanligtvis de mindre aktörerna, de fristående butikerna täcka genom specialvaror 
med delvis hög kvalité3. 
 
En fristående butik definieras i denna uppsats som en aktör som inte är bunden till 
någon stor kedja eller organisation som styr butikens agerande. Den fristående 
aktören ägs oftast av en eller ett fåtal ägare som endast har en etablerad butik. 
Andelen fristående aktörer i detaljhandeln varierar mellan branscherna. Exempel 
på typiska fristående butiker i Sverige är till exempel inom klädesbranschen där 
det finns ett stort antal fristående butiker så som Frank Form på Kungsholmen i 
Stockholm och Knits i Gamla stan, Stockholm. Inom möbelbranschen, som 
domineras av stora kedjeföretag, finns det även fristående aktörer, Akeba i 
Norrtälje och ROOM i Stockholm. 
 
Det har skrivits en hel del om utvecklingen i detaljhandeln och hur den har 
påverkat olika företag i Sverige och övriga världen bland annat Bergström (2002). 
Enligt Bergström är detaljhandeln i Sverige i dag något helt annat än för 10-20 år 
sedan. På grund av strukturomvandlingen i form av bland annat globalisering, 
internationalisering och den teknologiska utveckling som skett i Sverige den 
senaste tiden har detaljhandelsmarknaden förändrats enormt. De gigantiska 
kedjornas andel av marknaden har stadigt ökat och de mest framgångsrika är stora 
butiker som tillhör en kedja. (ibid.) 
                                                
1 Fredrik Bergström VD Handelns Utrednings Institut HUI, telefonsamtal den 27 januari 2006.  
2 ibid. 
3 ibid. 
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En artikel i tidningen DSN Retailing today (2004), belyser situationen för 
leksakshandeln i USA, vilket även speglar stora delar av den övriga detaljhandeln. 
I artikeln nämns påståendet; 
 

“When two elephants fight, the grass beneath them suffers most” 
Källa: DSN Retailing today 2004 February 9, s.36. 

 
Ovanstående påstående används för att illustrera detaljhandeln i USA där ett fåtal 
stora kedjor som bland annat Toys R Us, i leksaksbranschen ordagrant ”plöjer” 
marknaden. De stora kedjorna (elefanterna) trampar ner de små fristående 
företagen (gräset) när de försöker erövra marknadsandelar från varandra. (DSN 
Retailing Today 2004) Marknaden i Sverige inom vissa branscher i detaljhandeln 
kan liknas med ovan nämnda påstående. Genom kedjornas stordriftsfördelar kan 
de pressa priserna ut till kunden, vilket är en fördel som de fristående företagen 
oftast inte har möjlighet att ta till (Porter 1980; Bergström 2002). Enligt 
Bergström4 kan kedjorna erbjuda låga priser till relativt bra kvalité.  
Dagligvaruhandeln är en typisk sådan bransch som, enligt Branschfakta (2005), 
domineras av ett fåtal stora aktörer, ICA, Coop och Axfood till exempel. Samtliga 
kedjor inom denna bransch förfogar över tillsammans hela 87,2 %5 av 
dagligvarubranschens omsättning. Möbelhandeln är ytterligare en bransch inom 
detaljhandeln med få stora aktörer som bland annat IKEA, Jysk bäddlager och 
Mio, där samtliga kedjor tillsammans råder över 76,1 %6 av branschens 
omsättning. Dessa branscher lämnar inte stort utrymme kvar för de fristående 
aktörerna. 
 
Som ett resultat av kedjornas ökade marknadsandelar i detaljhandeln, försiggår 
även en likriktning i handeln (Öinert 2006). De stora kedjorna etablerar sig på fler 
och fler marknadsplatser, för att bland annat öka marknadsandelen (Andersen 
1997), och på så sätt erbjuds likadant utbud på den övervägande delen av alla 
marknadsplatser. Speciellt är det en likriktning i de köpcentrum som i dag är 
etablerade, vilket även kritiseras hårt (Nilsson 2005) då det missgynnar de mindre 
aktörerna och i slutändan även handeln, enligt Bohlin från HUI (Berthling 2006). 
Likriktning i utbud var något som redan 1977 diskuterades av Öhman, då detta 
handlade om den ökade konkurrensen inom handeln. De små orterna stod för 
likhet i sortimentet genom stormarknadernas etableringar på 60-talet i Sverige 
som till viss del slog ut mindre specialiserade butiker. Det medförde enligt honom 
regional balans, då det likartade utbudet kunde införskaffas i varje liten småstad. 
Problemet var att det specialiserade utbudet endast kunde återfinnas i storstäderna, 
vilket medförde högre transportkostnader för kunden. (ibid.)  
 
För en fristående aktör idag krävs det oftast något annat än att konkurrera med 
pris för att lyckas, bland annat att attrahera konsumenter med hjälp av bättre 
service och unika produkter (DSN Retailing today 2004).  De unika produkterna 

                                                
4 Fredrik Bergström VD Handelns Utrednings Institut HUI, telefonsamtal den 27 januari 2006. 
5 Siffror från 2004, inkluderar följande kedjor; ICA, Coop, Axfood, Bergendahls gr, Lidl, Netto 
och Prisextra, enligt Branschfakta 2005 (dessa siffror är baserade på bransch siffror och inte 
marknadssiffror, vilket är olika). 
6 Siffror från 2004, inkluderar följande kedjor; IKEA, Jysk bäddlager, Mio, Svenska Hem, EM, 
Hemtex och Möbelmästaren, enligt Branschfakta 2005. 
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ska levereras i lyxiösa förpackningar eller med flera lager av exklusivt papper för 
att produkten ska kännas lyxig för kunden enligt Mattsson (2006). Ett brittiskt 
trendanalysföretag, Global Design Resources, (GDR), (Dagens Handel 2006) 
hävdar på ett seminarium i Sverige att:  
 

”Nu är kvartersbutiken inne igen” 
 
Enligt GDR får kunderna allt mindre tilltro till globala varumärken och likartade 
jättebutiker. Det kommer därför att bli allt viktigare med kvartersbutiken och 
tillfälliga gerillabutiker. Gerillabutiker är butiker som kända varumärkesägare 
etablerar sig i, där syftet är att locka nya kunder. Detta genom att tillfälligt hyra 
icke- kommersiella lokaler utrustade med dj-bås och utsmyckningar av lokala 
konstnärer för att skapa en viss känsla, som till exempel Klockmärket Swatch i 
London, Barcelona, Amsterdam och Milano. Konsumenterna vill inte längre 
identifiera sig med de stora kedjornas massproducerade produkter och detta är ett 
sätt att försöka komma runt problemet. (Dagens Handel 2006) 
  
I takt med att utbudet på marknaden har ökat för konsumenten genom att stora 
internationella kedjor har etablerat sig på den svenska marknaden, har även 
konsumentens krav ökat (Tonndorf 2000; Andersen 1997). Handelns uppgift har 
ännu inte förändrats utan kvarstår att tillfredställa konsumenten på bästa möjliga 
sätt. Förändringarna i detaljhandeln ställer istället krav på nytänkande och 
förändringsberedskap hos aktörerna. (ibid.) 
 
Konkurrensen i detaljhandeln är idag flerdimensionell. Utöver att aktörerna 
konkurrerar med pris, servicenivå, garantier, kvalitet på produkterna med mera, 
finns även konkurrensen mellan olika marknadsplatser och butikskoncept. De 
olika branschernas avgränsningar i detaljhandeln börjar suddas ut, detta på grund 
av att de stora kedjorna breddar sitt sortiment och erbjuder varor från andra 
branscher än deras tillhörande bransch, vilket kallas branschglidning. (Bergström 
2000; 2002; Tonndorf 2000) Detta inverkar på den fristående butikens situation då 
den utsätts för konkurrens från inte enbart den egna tillhörande branschen. 
 
Den fristående butikens situation påverkas även av typiska karaktärsdrag enligt 
Radder (1996) och Litz & Stewart (2000). Storleken på verksamheten hänger 
oftast ihop med bristande kapital, vilket gör det svårt att klara långsiktig 
lönsamhet. Den fristående butiken har även på grund av sin storlek svårigheter 
med att kunna påverka marknaden. Dessutom har oftast dessa aktörer begränsad 
tid, resurs och kunskap till marknadsföring som i största grad behövs för att synas 
(ibid.). Stokes (2000) nämner ytterligare karaktärer för fristående små butiker som 
att de oftast har en mycket begränsad kundbas som de är beroende av vilket ökar 
deras osäkerhet. Detta ställer högre krav på de fristående aktörerna och de är 
tvungna att agera mer strategiskt än någonsin enligt Litz & Stewart (2000) och 
Andersen (1997). 
 
Likt påståendet om USA:s leksakshandel tidigare i detta kapitel, visar 
forskningsrapporter från Handelns utredningsinstitut (Bergström 2000; 2002) på 
att kedjorna blir större och större och tar större marknadsandelar från de små 
fristående butikerna även i Sverige. Det har varit mycket begränsad fokus på den 
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lilla fristående butiken i olika svenska medier eller forskningsrapporter, i stället 
har det ägnats mer uppmärksamhet på kedjornas framfart på marknaden.   
 
Kedjorna växer kraftigt och tar större marknadsandelar av de fristående butikerna, 
konkurrensen ökar och är idag flerdimensionell, likriktningen i vissa delar av 
handeln är ett faktum och kundens krav ökar. Detta är en del av vad vi idag ser i 
detaljhandeln, vilket ställer högre krav på aktörerna för att lyckas och överleva. 
Jag anser det svårare att driva en fristående butik idag än var det var för tjugo år 
sedan, på grund av den utveckling som skett inom detaljhandeln i Sverige och 
övriga världen. Svårigheten som liten fristående aktör i detaljhandeln väcker 
intresset för hur framtiden kan komma att gestalta sig för den fristående butiken 
om 10 till 20 år framöver. Eftersom detaljhandeln har förändrats enormt under de 
senaste 10 till 20 åren är det intressant att titta framåt ungefär ett lika stort 
tidsintervall7. Finns det någon framtid för den fristående butiken? Är det någon 
idé att som entreprenör försöka starta och driva en fristående butik i framtiden? 
Hur kan den fristående butiken tänkas agera i framtiden för att anpassa sig till 
förändringarna i detaljhandeln så som flerdimensionell konkurrens, kundens ökade 
krav, stordriftsfördelar med mera? Detta leder mig in på forskningsfrågan som 
nämns nedan. 
 
 
1.2 FORSKNINGSFRÅGA 
 
Hur ser framtiden ut för en butik inom detaljhandeln som inte är ansluten till en 
kedja (fristående butiker)? 
 
 
1.3 SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av experter inom detaljhandeln, i ljuset 
av tidigare studier, skapa en bild av hur framtiden för den fristående butiken kan 
komma att gestalta sig.  
 
 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Denna uppsats avgränsas från att behandla framtiden för fristående nätbutiker som 
inte innehar en fysisk butik. 
 
 
1.5 DISPOSITION 
 
Kapitel 2 – Metod 
I metodkapitlet klargörs vilket förhållningssätt och vilken metod som använts för 
att besvara forskningsfrågan. I kapitlet beskrivs metodens grundprinciper som 
sedan följs av en utförlig beskrivning av genomförandets alla faser i denna 

                                                
7 Detta tidsintervall är ett vanligt förekommande tidsintervall vid framåtblickande studier för att se 
eventuella framtida förändringar. (Bergström 2002; Öhman 1977) 
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framtidsstudie. I detta kapitel görs även en presentation av experterna som 
deltagit. 
 
Kapitel 3 - Detaljhandeln i Sverige 
Detta kapitel ger en kortfattad historisk tillbakablick över hur detaljhandeln har 
förändrats i Sverige och USA. Kapitlet kommer även att behandla detaljhandeln i 
siffror och statistik, för att läsaren ska erhålla en överskådlig bild av detaljhandeln 
idag. Avslutningsvis i åskådliggörs trender som råder i detaljhandeln. 
 
Kapitel 4 – Den fristående butiken 
Detta kapitel klargör vilka fördelar och nackdelar som den fristående butiken har 
enligt litteraturen och avslöjar även eventuella bakomliggande drivkrafter hos 
fristående butiksägare.  
 
Kapitel 5 – Analys av experternas vision om framtiden 
Detta kapitel kommer att behandla både empiri och tidigare studier i form av en 
analys. Kapitlet introduceras med ett antal rubriker som visat sig vara tydliga 
åsikter hos experterna, följt av en klargörelse över vilka utmaningar som den 
fristående butiken kan tänkas möta i framtiden. Sist i kapitlet redovisas två 
tänkbara scenarier som visat sig i och med denna studie.   
 
Kapitel 6 – Slutdiskussion 
I slutdiskussionen kommer en mer sammantagen bild att presenteras utav det 
viktigaste och mest relevanta av analysen. 
 
Kapitel 7 – Kommentarer och förslag till fortsatt forskning 
Under resans gång har det uppdagats nya intressanta synvinklar och idéer på detta 
problem, vilket kommer att kortfattat presenteras här.  
 
 
1.6 DEFINITION AV BEGREPPEN KEDJA OCH FRISTÅENDE 
 
Titeln på denna magisteruppsats som lyder finns det en framtid för den fristående 
butiken, kan lätt väcka funderingar kring hur en fristående butik karaktäriseras 
därför ges ytterligare förklaring. 
 

 Fristående butik är butiker som är oberoende från andra butiker och drivs 
endast på det sätt som ägaren själv önskar. Den typiska fristående butiken 
kan vara till exempel GeKå´s i Ullared. 

 Butik tillhörande en kedja, är de butiker som är kopplade till en större 
organisation och då bland annat för att erhålla fördelar vid inköp samt 
marknadsföring till exempel H&M (Hennes & Mauritz). I denna grupp 
klassas även butiker som drivs av eget vinstintresse, men som samtidigt är 
kopplade till en kedja genom avtal på något sätt till exempel genom 
namnet, här är Interflora butiker inom blomsterbranschen ett tydligt 
exempel.  
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2. METOD 
 

Metodkapitlet syftar till att klargöra vilket förhållningssätt och vilken metod 
som har använts för att besvara forskningsfrågan och även belysa 
tillvägagångssättet i framtidsstudien. Uppsatsen bygger på experters kvalitativa 
utlåtanden om framtiden för den fristående butiken och detta har erhållits genom 
tillämpning av Delphi-metoden.  
 
 
2.1 UNDERSÖKNINGSMETOD 
 
Metoden som valts för denna undersökning och som ligger till grund för 
uppsatsen är Delphi-metoden, vilket är en metod som används speciellt för 
framtidsstudier (Helmer 1970). Genom Delphi-metoden erhålls prognoser för 
framtiden inom ett specifikt område (Bowles 1999). Wikström (1973) var först i 
Sverige med att tillämpa denna metod på en undersökning om framtidens 
dagligvarudistribution. Genom åren har Delphi-metoden till största delen använts 
inom medicinsk forskning (Bowles 1999). Denna metod valdes bland annat på 
grund av mina tidigare erfarenheter av fokusgrupper, där deltagarna till stor del 
påverkades av varandra. Detta är något som inte sker i denna metod i lika stor 
grad, då deltagarna inte träffas personligen vid svarstillfället. Resultatet av denna 
studie kommer att tolkas för att lyfta fram en vision om framtiden med hjälp av 
experterna. Denna studie som kommer att utgå ifrån experternas framtidsvisioner i 
ljuset av tidigare studier och forskning, har med detta en induktiv ansats. 
 
 
2.1.1 Förförståelse 
Förförståelsen för detta arbete utgörs bland annat av mina tidigare erfarenheter 
inom detaljhandeln, även kunskap och normer, vilka bildar min referensram. 
Referensramen påverkar mitt sätt att tolka resultatet utefter hur jag interagerar 
med omvärlden (Saunders et al. 2003). Därför kommer jag kort att redogöra för 
min bakgrund för att du som läsare ska förstå utifrån vilka förutsättningar jag har 
genomfört tolkningen. 
 
Att starta och driva en butik inom detaljhandeln har för mig varit en dröm under 
många år. Som ansvarig för en blomsterbutik väcktes intresset ytterligare för 
entreprenörskapet. Utvecklingen inom detaljhandeln har påverkat och intresserat 
mig enormt, speciellt efter att jag började studera på Nordiska 
detaljhandelslinjen. Själv är jag en person som gärna går och strosar omkring i 
olika butiker i min hemstad Stockholm. Jag intresserar mig för produkter som är 
unika men konsumerar även produkter som är massproducerade. Detta beroende 
på hur min ekonomi vid köptillfället ser ut. Helst av allt skulle jag vilja se en 
dominerande del av unika butiker på gatorna, att ständigt mötas av något nytt 
som inte finns någon annanstans är en obeskrivlig känsla. Jag får känslan av att 
så fort en fristående butik lyckas, köps den upp av någon stor kedja, vilket i 
slutändan resulterar i att butiken oftast finns i varje kvarter, vilket jag tycker är 
synd.  Det som skrämmer mig är den likriktning som sker i många centrum runt 
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om i landet. Samma sorts butiker överallt med samma produkter som erbjuds. 
Små fristående butiker sparkas ut för att de stora kedjorna ska få bästa möjliga 
etablering. Utifrån dessa funderingar har mitt intresse för den fristående butiken 
väkts och min förhoppning är att genom denna uppsats kunna skapa mig en 
uppfattning om det finns en framtid för den fristående butiken enligt experter.   
 
 
2.1.2 Perspektiv och sätt att ta sig an problemet 
Denna uppsats som är en framtidsstudie utgår från mina funderingar och tankar 
kring strukturomvandlingens påverkan på detaljhandeln och mitt starka intresse 
för att starta en egen verksamhet. Jag har valt att titta på problemet utifrån 
entreprenörens synvinkel på grund av bland annat min bakgrund och detta gör jag 
med hjälp av experter som dagligen arbetar med frågor kring detaljhandeln. 
Däremot är jag som författare både konsument och arbetstagare i detaljhandeln så 
min förförståelse kommer till viss del att påverka tolkningen av resultatet. Min 
önskan är att jag från entreprenörens syn ska tolka denna framtidsstudies resultat i 
ljuset av tidigare forskning och skapa mig en bild av framtiden för den fristående 
butiken i detaljhandeln. 
 
Figur 2: Illustration av denna uppsats förfaringssätt. 
 
 

      
 
 Källa: Bennich 2006 
 
2.1.3 Delphi-metoden 
Här följer en kort beskrivning av metoden som helhet för att senare i detta kapitel 
förklara mer utförligt hur denna specifika studie i denna uppsats har genomförts. 
Dessutom kommer här även beskrivas svagheter och styrkor med denna metod. 
 
Historiskt sett har denna metod enligt Bowles (1999) ett ursprung från Grekisk 
mytologi. Apollo som härskade över staden Delphi talade genom ett medium 
vaktad av präster vid oraklet av Delphi och förutspådde framtiden. Namnet Delphi 
är därav associerat till studier om framtiden. 
 
 
Metoden har funnits sedan 1950-talet och anses vara ett snabbt och effektivt sätt 
att sammanställa de mest framstående experternas kunskaper inom ett givet 
område. Vad som är specifikt för denna metod är följande (Bowles 1999): 
 

Utifrån entreprenörens 
synvinkel 

Experternas visioner 
om framtiden 

Tidigare studier 

Framtidsbild för 
 den fristående butiken 

Tolkning 
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 En panel av experter används som respondenter. 
 Experterna svarar på någon form av frågeformulär skriftligen eller 

med hjälp av dator. 
 Respondenterna är anonyma.  
 Man använder sig av anonym feedback. 
 En sammanställning av alla experters svar skickas åter till experterna, 

i flera omgångar (vanligen tre omgångar), då experterna har möjlighet 
att kommentera varandras svar och eventuellt lägga till eller ändra sin 
egen åsikt.  

 Syftet är att nå konsensus av åsikterna. 
 
Principen med denna metod enligt Hennessy (2001) är att panelen som består av 
experter kring frågornas ämne, erhåller en typ av frågeformulär där bakgrund till 
ämnet ges och där frågor ställs som rör ämnet. Experterna sänder i sin tur tillbaka 
sina svar som sedan sammanställs av undersökaren. Därefter sänds 
samanställningen till varje expert, då experterna får möjlighet att kommentera 
vidare de delar åsikt eller inte med de övriga deltagarna. Detta genomförs i flera 
omgångar tills konsensus har erhållits. (ibid.)  
 
 
2.1.3.1 Styrkor 
Metoden som använts mycket inom medicinsk forskning är enligt Bowles (1999) 
en unik och flexibel metod som både kan anta kvalitativ och kvantitativ karaktär 
med öppna eller slutna frågor inom samma studie. Styrkan med denna metod är 
bland annat att paneldeltagarna på grund av anonymiteten inte behöver känna 
press från de andra deltagarna, då utfrågningen sker via mail eller brev. Vid 
jämförelse med till exempel fokusgrupper så är det lätt att någon dominant person 
tar över diskussionen, vilket inte sker i denna metod. Här får alla utrymme att 
framhäva sina åsikter. Självklart kan dessa experter anta ungefär vilka som skulle 
kunna vara med i denna studie då experter inte finns i överflöd. Detta kan 
eventuellt påverka dem att svara mer återhållsamt. (ibid.)  
 
En annan styrka enligt Bowles (1999) är att genom dessa omgångar, då svaren 
cirkulerar runt anonymt bland paneldeltagarna, ges möjligheten att få fram det 
viktigaste utav svaren och på så sätt erhålla konsensus. Då metoden oftast sker via 
mail eller brev medför den en relativt låg kostnad, vilket även är en klar styrka 
(ibid.) 
 
 
 
2.1.3.2 Svagheter, validitet och reliabilitet 
Svagheter med denna undersökningsmetod är främst att det kan vara svårt att få 
experterna att fullfölja alla omgångar, vilket kan bidra till ett större antal avhopp 
(Bowles 1999).  
 
För att validiteten och reliabiliteten ska bli acceptabel är det viktigt att den som 
genomför metoden väljer rätt experter med passande bakgrund, erfarenheter och 
kunskap. Wikström (1973) tog upp valet av experter som en svår faktor i 
processen av Delphi studien, då hon påpekade att det inte fanns några direkta råd 
hur man skulle gå tillväga. Valet av experter till panelen kan påverkas av den som 
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genomför undersökningen, genom att omedvetet välja dem som anses ha rätt 
åsikt. Detta kan påverka svaret och därmed reliabiliteten av metoden. Enligt 
Bowles (1999) finns möjligheten för bias8 i varje steg av denna metod, genom de 
öppna frågorna liksom, sammanställningen och tolkningen av experternas svar. 
Men enligt Bowles så har denna metod bättre validitet och reliabilitet än många 
andra undersökningsmetoder. 
 
Eftersom denna metod syftar till att experter får sia om framtiden finns även 
risken för optimism. Självklart är det svårt att säga om framtidsvisionerna 
kommer att slå in, men Bowles (1999) nämner att deltagarna eventuellt kan 
påverka varandra i en och samma riktning genom dessa omgångar då svaren ska 
cirkulera. 
    
 
2.2 GENOMFÖRANDET AV STUDIEN 
 
Detta kapitel ger en guidad tur genom studiens alla moment, val av experter, 
beskrivning av första och andra delen av studien, följt av analys av materialet och 
svårigheter med studien. 
 
Forskningsfrågan som för denna uppsats lyder: Hur ser framtiden ut för en butik 
inom detaljhandeln som inte är ansluten till en kedja (fristående butiker), var 
utgångspunkten för denna studie. Till en början var djupintervjuer av experter 
aktuellt för denna studie, vilket efter diskussion med min handledare styrdes om 
mot Delphi-metoden. Då jag är ensam författare till denna uppsats krävs det en 
metod som tidsmässigt ska gå att utföra, vilket denna metod ansågs göra.  
 
Efter valet av undersökningsmetod genomsöktes litteratur kring metoden, vilket 
gav en bättre utgångspunkt i studien, och kunskap om vilka förfaringssätt denna 
metod kan genomföras på. I detta kapitel kommer denna studies tillvägagångssätt 
presenteras för att lättare förstå hur resultatet framskridit. 
  
2.2.1 Hur expertpanelen valdes 
Eftersom denna uppsats utgår från en entreprenörs synvinkel, var det naturligt att 
experterna inte skulle vara detaljister ute på företagen. Detaljisterna skulle då vara 
färgade av sin egen verksamhet, vilket inte skulle ge en lika trovärdig 
framtidsvision. Experterna skulle vara personer som arbetar med frågor kring 
detaljhandeln och dess utveckling. Intressanta experter var bland annat personer 
som arbetar med analyser av detaljhandeln, redaktörer som skriver om 
detaljhandeln, intresseorganisationer för detaljhandeln och trendanalytiker. Denna 
metod kräver en betydligt större ansträngning för experten än vad en djupintervju 
skulle göra, då experterna själva ska sätta sig ned och formulera deras vision. Ett 
större antal experter valdes ut för att täcka eventuella avhopp. Experterna 
kontaktades genom telefonsamtal för att få deras medgivande om deltagande i 
studien och samtidigt kunna ge dem information om studien.  
 

                                                
8 Bias är ett engelskt ord och betyder i sammanhanget att svaren kan vara riktade eller snedvridna. 
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2.2.2 Presentation av panelen 
Här nedan följer en presentation av de deltagare som genomfört Delphi studien. 
Denna presentation av deltagarna har betydelse för bland annat klassificeringen av 
deltagarnas expertis inom området och dels för att diskussioner i analysen kan 
visa på samband mellan åsikt och bakomliggande faktorer hos deltagaren. 
  

Christina Bohlin Malmnäs 
Christina är idag VD och partner på företaget Blidholm Vagnmark Design (BVD), 
vilket är ett företag som arbetar med bland annat butikskommunikation, 
förpackningsdesign och grafiska koncept åt företag. I grunden är Christina 
utbildad kommuniktionsvetare, journalist och har under en viss tid arbetat som 
bland annat radiokommunikatör på Sveriges Radio. Efter tiden som 
radiokommunikatör och journalist inom mediavärlden började hon sin bana inom 
detaljhandeln och IKEA Sweden på kommunikationsenheten. Efter en tid blev 
arbetet med IKEA på konsultnivå och 1997 började hon arbeta på BVD där hon är 
idag.    
 

Magnus Ohlsson 
Magnus leder Detaljandelsinstitutet som är ett privatägt och oberoende 
konsultföretag. Detaljhandelsinstitutet arbetar med att följa och analysera trender 
inom detaljhandel och konsumtion. De hjälper företag att skapa en bild av vad 
som egentligen händer och vilka handlingsalternativ det skapar. De arbetar med 
varumärken, koncept och alla andra konkurrensmedel som finns inom 
detaljhandeln, för att optimera eller utveckla en effektiv konkurrensplattform. 
Magnus har en gedigen praktisk erfarenhet av drifts- och utvecklingsfrågor inom 
detaljhandelsområdet. Han har arbetat som distriktschef, marknadschef och 
kommunikations- & inredningschef inom ett antal kedjor samt som VD för ett 
kommunikationsföretag.  
 

Klas Ågren 
Från en relativt kort bakgrund som dagspress- och nyhetsjournalist inledde Klas 
sin "detaljhandelskarriär" 1973 som en från Gotland influgen redaktör på 
branschtidningen "ICA-nyheter". Med åren och framförallt efter övergången till 
det ännu mera specialiserade dagligvarumagasinet "Supermarket" 1981 har han i 
olika roller på tidningen inte kunnat undgå att på nära håll, på heltid och från en 
tacksam utsiktspunkt följa och bli alltmera engagerad i handelns – och framförallt 
dagligvaruhandelns – utveckling under mer än 30 år. Klas jobbar idag som 
fackredaktör på tidningen Supermarket/Market inom Forma Publishing Group i 
Västerås. Merparten av jobbet är bevakning, analys och sammanställningar av i 
huvudsak dagligvaruhandelns mera övergripande frågor - struktur- och 
affärsutveckling, konkurrensfrågor, med mera.  
 

Katrin Alström 
Katrin är idag Chefredaktör på Tidningen Hus & Hem, vilket ger henne en något 
annorlunda utgångspunkt i denna studie. Genom hennes arbete får hon möta 
många delar inom handeln från olika vinklar, vilket kan vara intressant även i 
denna studie.  
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Meta Troell 

Meta arbetar på Näringspolitiska avdelningen på Svensk Handel sedan ett år 
tillbaka. Innan dess var hon regionchef i Uppland och på senare tid även i 
Stockholm och på Gotland. Hon började arbeta i organisationen 1989. Meta är i 
grunden utbildad inom kulturgeografi på Arkitekturskolan. Tidigare har hon varit 
egenföretagare och även centralbyråkrat på Studiemedelsnämnden. 
 

Fredrik Kolterjahn 
Fredrik är sedan våren 2004 verksam som konsult och analytiker vid HUI, 
Handelns utredningsinstitut och arbetar främst med olika former av 
handelsanalys. Utöver detta studerar och analyserar han även trender inom 
detaljhandeln, upplevelser som konkurrensmedel och hur svenska köpcentrum 
utvecklas. I grunden är Fredrik civilekonom med en magisterexamen i 
företagsekonomi från Södertörns högskola i Stockholm. Han har dessutom 
mångårig erfarenhet från arbete inom detaljhandeln.  
 

Helena Eklund 
Helena började på HUI i maj 2000. Hon arbetar mestadels med 
kommunutredningar och detaljhandelsanalyser. Ett stort projekt som Helena har 
varit delaktig i är bland annat Handeln i Sverige. Helena är även ansvarig för ett 
flertal kommunutredningar. Helena är i grunden samhällsplanerare med inriktning 
mot nationalekonomi. 
 

Egil Bråthe 
Egil är dipl. ekonom från Handelshögskolan i Oslo och har en MBA från 
Handelshögskolan i Stockholm. Efter drygt 10 år som rådgivare i egen 
konsultverksamhet kom Egil till Stockholm och DLF-gruppen 1994, där var han 
verksam som vVD och senare VD i Delfi Marknadspartner fram till Movement 
bildades år 2000. Egil arbetar sedan år 2000 på företaget Movement, som är ett 
undersökningsföretag, där han har en tjänst som senior projektledare och arbetar 
med Account Management och Shopper Management främst inom 
dagligvarubranschen. 
 

David Jansson 
David är utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm och arbetade 
1984-1994 på Ekonomiska Forskningsinstitutet (EFI).  År 1992 promoverades han 
till ekonomie doktor efter att ha lagt fram en avhandling om hur 
investeringskalkyler används i praktiken. Sedan 1995 arbetar han på Forma 
Publishing Group (tidigare ICA-förlaget). För närvarande chefredaktör för 
magasinet Supermarket, nyhetstidningen Market och betaltjänsten 
Supermarket.se. 
 
 
2.2.3 Första omgången i Delphi studien 
Efter fastställandet av vilka deltagare som skulle delta i panelen, startade arbetet 
med den första delen av Delphi studien. Den första delen i denna studie innebar 
ett introduktionsbrev som skickades till paneldeltagarna via mail. För att förenkla 
både för deltagarna och för mig som undersökare, valdes mail som sätt att 
genomföra metoden. Då behövde varken deltagarna eller jag som undersökare 
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försöka finna tid för möte utan kunde genomföra detta när tid fanns. För att få 
fram deltagarnas visioner användes frågor av öppen karaktär. Detta för att få fram 
mer levande beskrivningar kring deras vision med möjlighet till egna inlägg av 
eventuella åsikter eller bakomliggande orsaker.  
 
Introduktionsbrevet, se bilaga 2, inleddes med en kort beskrivning av 
detaljhandeln och hur den har förändrats under de senaste 10 till 20 åren. Vilka 
faktorer som påverkat förändringarna, så som internationalisering och 
globalisering, även hur den fristående butikens situation har förändrats. Denna 
bakgrund följdes med frågorna som panelen skulle svara på: 
 
 Med denna kortfattade bakgrundbeskrivning tillsammans med dina erfarenheter 
och kunskap inom detaljhandel, vill jag att du beskriver hur din vision (scenario) 
ser ut kring detaljhandeln och den fristående butiken i framtiden (ca10-20 år 
framöver), vilka tankar och idéer har du kring detta? Vad tror du kommer att 
hända? Hur kommer strukturen av detaljhandeln se ut i framtiden? Hur ska den 
fristående butiken agera för att lyckas och överleva? 
   Utdrag ur Delphi studiens mail del 1 (se bilaga 2). 
  
Dessa frågor som stycket ovan innefattar, valdes för att paneldeltagarna skulle 
veta ungefär vad visionen skulle innehålla. Det poängterades för paneldeltagarna 
att dessa frågor enbart skulle fungera som riktlinjer och inte begränsningar för det 
som de valde att beskriva. För att deltagarna skulle ge mer beskrivande svar, och 
inte bara några rader, sattes en minimigräns på en A4 sida. Maximalt tilläts 
deltagarna skriva 5 stycken A4, detta för att svaren inte skulle bli allt för 
utsvävande. Svaren skulle sändas via mail inom en och en halv vecka, och i brevet 
förklarades även att sammanställningen av deltagarnas svar för andra delen i 
studien inte skulle avslöja vem som skrivit vad. Anonymiteten är specifik för 
Delphi-metoden då deltagarna inte ska känna att de måste hålla igen på sin åsikt 
bara för att någon annan expert skulle läsa det. Det förklarades dock att i det 
färdiga arbetet skulle identiteterna röjas, eventuellt för att i analysen kunna 
behandla bakgrundsfaktorer från experterna.   
 
Omfattningen av de svar som erhölls i denna omgång varierade mellan deltagarna, 
då vissa hade förklarat mer än andra. För att förenkla för deltagarna i den andra 
omgången av studien, sammanställdes det viktigaste utav varje deltagare. 
Oväsentliga delar togs bort, då deltagarna hade svävat ut utanför ämnet. 
Sammanställningen av experternas visioner för oss över till den andra omgången 
av studien.    
 
 
2.2.4 Andra omgången i Delphi studien 
Denna del fungerade som den andra omgången i Delphi-metoden, som också är 
den sista i denna studie. På grund av den tid som deltagarna måste ha för att hinna  
läsa, formulera och skriva ner sina kommentarer, vilket det inte fanns 
tidsutrymme till i denna uppsats, så valdes endast två omgångar. I denna andra del 
av studien sändes ett nytt mail ut till deltagarna som innehöll sammanställningen 
från första delen. Instruktionerna i detta mail till deltagarna löd: 
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Först och främst vill jag att du läser den sammanställning jag gjort av de olika 
paneldeltagarnas visioner. Fundera över om sammanställningen påverkar din 
tidigare vision. Syftet med denna andra del i Delphi studien är att du ska få 
möjlighet att kunna ändra eller lägga till ytterligare till din tidigare vision. Om 
din tidigare vision efter denna läsning är oförändrad så skriver du det men vill du 
ändra, vill jag att du skriver vad som ändrats eller vilken/vilka deltagare du håller 
med eller inte. Jag vill även att du kommenterar om du tycker något speciellt om 
något som de andra har skrivit.  

Utdrag ur Delphi studiens mail del 2 (se bilaga 3). 
 
Dessa instruktioner valdes utefter rekommenderat förfarande för Delphi-metoden, 
då syftet med denna andra omgång är att deltagaren ska ha möjligheten att ändra 
eller lägga till sin tidigare åsikt. Utöver detta gavs möjligheten för deltagarna att 
kommentera varandras åsikter om så önskades. Detta visade sig dock inte vara av 
något stort intresse hos deltagarna, vilket valts att presentera i kapitel 5.  
 
 
2.2.5 Ett undantag 
Att skriva ned sin vision som deltagare, kräver mer kraft och ansträngning för 
deltagaren än vid genomförandet av en intervju, då den som intervjuar tar hela 
arbetet med att skriva ned det som yttrats. Vissa av deltagarna visade sig inte ha 
tillräckligt med tid för att skriva ned sin vision. Detta löstes med hjälp av en 
intervju på deltagarnas arbetsplats för att förenkla för dem. Intervjun utfördes på 
samma sätt som för de övriga. Först skulle de förklara sin vision efter att ha tagit 
del av samma introduktionsbrev som de övriga deltagarna erhöll, (Detta 
genomfördes då de övriga deltagarna redan hade skickat in sina visioner och dessa 
var sammanställda) sedan lästes sammanställningen i korta drag upp för att sedan 
kommenteras av deltagarna. Intressant var att det var lättare att få kommentarer på 
de övrigas åsikter vid detta undantag. 
 
 
2.2.6 Analysmetod 
Eftersom enbart två av deltagarna velat kommentera de andras visioner utgjorde 
materialet till största del av svaren från första omgången. Analysen utfördes inte 
genom en specifik analysmetod, då litteraturen kring Delphi-metoden inte 
innehåller rekommendationer kring någon speciell metod vid användning av enbart 
kvalitativ data. Istället valdes en mer generell metod för analys av kvalitativa data 
(Saunders et al. 2003) som innebar, strukturerad genomgång av materialet för att 
försöka hitta likheter mellan experternas uttalanden. Detta genomfördes mycket 
grundligt genom att materialet lästes ett flertal gånger. Till slut urskiljdes specifika 
faktorer som även litteraturen belyst. Faktorerna formades till intressanta rubriker, 
vartefter materialet i form av bland annat passande citat från de olika experterna 
fördes in. Litteraturen genomsöktes och även här valdes passande text till 
experternas visioner, för att sedan sammanfogas och bearbetas till illustrerande och 
läsvärd text. Utefter arbetets gång växte andra intressanta aspekter kring 
experternas uttalanden, vilket utmynnade i de utmaningar som presenteras i slutet 
av kapitel 5. Genom att läsa experternas visioner flera gånger visades tydligt två 
typer av framtidsvisioner som även presenteras i kapitel 5.     
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2.2.7 Svårigheter under resans gång samt metodkritik 
Genomförandet av Delphi-metoden har varit en intressant resa, vilket har gett mig 
stor lärdom. Däremot har det varit ett massivt arbete att sammanställa 
paneldeltagarnas visioner. Under resans gång har olika iakttagelser gjorts. 
Detaljhandeln består av två stora delar nämligen sällanköpshandeln och 
dagligvaruhandeln, där denna uppsats undersökning innefattar båda dessa delar. 
Medvetet har experter valts ut med en blandning av bakgrunder, där vissa haft 
betydligt större erfarenhet av dagligvaruhandel, vissa av sällanköpshandeln och 
vissa av både och. Forskningsfrågan som även gör sig synlig i 
introduktionsbrevets frågor, är ställd på så sätt att den eventuellt kräver svar för 
detaljhandeln i stort, som en helhet. Detta har vissa av experterna tydliggjort i sina 
visioner, men vissa har inte. Vid närmare eftertanke borde dessa två delar 
möjligen delats upp för att undvika eventuella missförstånd, då vissa av 
experterna poängterar att det är stor skillnad mellan de olika delarna när det gäller 
utvecklingen. 
 
Det visade sig under uppsatsarbetet att genomförandet av Delphi studien tog 
längre tid än vad som var tänkt från början. Experterna var mycket tidspressade, 
vilket inte riktigt var med i beräkningarna, samtidigt som svaren var tidskrävande. 
Detta medförde en viss försening i den beräknade tidsplanen för empirin. Fanns 
möjligheten att göra om denna studie skulle mer tid ha givits åt deltagarna och för 
hela processen totalt, för att öka chansen att deltagarna är med igenom hela 
studien. Detta är en nackdel med denna metod, då många insatta experter och 
andra inom arbetslivet vanligtvis är mycket tidspressade i dagsläget. Det är viktigt 
att få deltagarna att fullfölja studien och inte hoppa av mitt i. 
 
Den andra omgången i studien var till för att experterna skulle få möjligheten att 
ändra sin åsikt eller lägga till något som de ansåg vara viktigt, men även 
möjligheten att kommentera varandras åsikter. Resultatet blev inte riktigt enligt  
förväntningar, då det var få som ville kommentera och göra tillägg. Två av 
experterna slutförde inte studien i den andra omgången, på grund av tidsbrist. Fem 
av experterna ansåg att de inte ville kommentera eller ändra sin åsikt, de ville inte 
låta de andras uttalanden påverka deras svar. Däremot var det vissa som ville 
poängtera vissa delar efter att de hade läst de andras åsikter. De två experterna 
som fick genomföra en intervju, kommenterade till viss del de andras åsikter.  
 
Ytterligare en svårighet med denna metod var den begränsade möjligheten för den 
som håller i undersökningen att kunna gå tillbaka och fråga experten om hur de 
tänkt i svaret. Detta kan ha medfört att något har tolkats lite annorlunda än vad 
experten i själva verket menade. Vid val av fler omgångar än i detta fall två, finns 
möjligheten att åsikterna troligtvis hade tydliggjorts bättre, vilket även är syftet 
med denna metod.   
 
 
2.3 KUNSKAPSBIDRAG 
 
Som redan nämnts i denna uppsats har detaljhandeln förändrats kraftigt under de 
senaste åren. Med den utveckling som skett i detaljhandeln, där stora kedjor tar 
större och större grepp om marknaden, är det intressant att erhålla en bild av 
framtiden för den fristående butiken som därmed inte tillhör någon kedja. En bild 
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av framtiden i detta fall kommer bland annat innefatta experternas tankar och 
idéer kring framtiden, men även hur den fristående butiken ska agera för att klara 
av framtidens utmaningar. En förhoppning som finns med denna studie är att få en 
uppfattning om det finns en framtid för den fristående butiken, både för mig själv 
som författare, men även för entreprenören och andra aktörer inom detaljhandel. 
Idag finns det mycket material och forskning om den stora kedjan och hur de ska 
agera men inte i så stor grad om den fristående butiken och dess framtid i Sverige. 
Genom att använda mig av experter som arbetar dagligen i någon form med 
detaljhandeln och tillsammans med tidigare studier från andra delar av världen, 
anser jag kunna komma någorlunda nära sanningen. Jag anser dock att det ligger 
en viss osäkerhet i det som experterna yttrar. 
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3. DETALJHANDELN I SVERIGE 
 

Under denna rubrik följer en kortfattad historisk tillbakablick över hur 
detaljhandeln har förändrats i Sverige, där USA haft stor påverkan på Sverige. 
Detta kapitel kommer även att behandla detaljhandeln i form av siffror, för att 
läsaren ska erhålla en överskådlig bild av detaljhandeln idag. Avslutningsvis i 
detta kapitel åskådliggörs trender som råder i detaljhandeln. 
 
 
3.1 DETALJHANDELNS FÖRÄNDRING I SVERIGE 
 
För cirka 60 år sedan var kvartersbutiken enligt Nylén (1997) ett vanligt fenomen 
i våra svenska städer, som till stor del drevs av sina ägare med ett antal biträden 
som anställda. På den tiden betjänades konsumenten till fullo av butikens 
biträden. Inom gångavstånd i städer i Sverige kunde det mesta införskaffas och 
detta berodde delvis på att det var få som hade bil som färdmedel. På 50-talet 
förändrades butikernas struktur och självbetjäningsbutikerna etablerade sig, vilket 
var nya influenser från landet i väst, nämligen USA. Den nya sortens butiker 
kallades ”snabbköp” då kunden fick ta över mycket av arbetet i butiken. Från 
denna tid har utvecklingen gått snabbare och snabbare i detaljhandeln. De små 
butikerna blev större och större och utvecklades till stormarknader med breddat 
sortiment, vilket skedde redan på 60-talet i Sverige. (ibid.) Även om varuhuset i 
Sverige funnits sedan NK, Nordiska kompaniet etablerades år 1915 i Stockholm, 
så var det under 60-talet som etableringarna av varuhusen på allvar tog fart 
(Öhman 1977). Sedan följde olika typer av butikskoncept som varuhus, gallerior, 
servicebutiker och inte minst specialbutiker (Nylén 1997). 
 
Under mitten av 80-talet förändrades ekonomin enormt i USA enligt Andersen 
(1997) och människor började spendera mer på shopping än någonsin. Detta 
resulterade i att detaljhandeln expanderade mycket snabbt och när konsumenterna 
på slutet av 80-talet började hålla hårdare om sina plånböcker var många 
detaljister tvungna att lägga ned sin verksamhet. Efter lågkonjunkturen i början av 
90-talet som påverkade stora delar av världen, hade antalet detaljister reducerats 
betydligt. Detaljhandelsindustrin förändrades och större detaljister växte upp och 
satte stor press på marknaden, som till exempel Wal-Mart. De stora detaljisterna 
blev bara större och större och skapade en dominerande ställning i många städer, 
vilket inte gav stort utrymme kvar till de små aktörerna. (ibid.) Handeln i Sverige 
har påverkats mycket av hur utvecklingen tett sig i USA, även om det i vissa fall 
tagit viss tid innan det visat sig i Sverige (Nylén 1997).  
 
Under 90-talet i Sverige har stora förändringar skett som speglar USA: s 
utveckling bland annat, teknologins framfart som påverkat produktiviteten i 
detaljhandeln som visat sig i högre omsättning och mindre personal hos aktörerna. 
Stordriftsfördelar har varit en av de bakomliggande orsakerna och handeln har på 
så sätt kunnat utnyttjas bättre. Informationsflödet som har förbättrats av 
teknologin har ökat rörligheten hos detaljisterna, vilket är en av orsakerna till 
globaliseringen och internationaliseringen i Sverige och övriga världen. Denna 
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strukturomvandling som skett under 90-talet i Sverige har visat sig i att butiker 
blir större och större. Ägarkoncentrationen tilltar, de stora internationella och 
nationella kedjorna tar större andelar av marknaden. (Bergström 2000)  
 
I början av 90-talet fanns det inte någon detaljhandelskedja bland de 500 största i 
världen (omsättning). Nu är det över 50 stycken och Wal-Mart blev år 2002 
klassad som det största företaget i världen. Denna utveckling har resulterat i att 
hundratusentals små fristående butiker har lagts ned världen om och vissa av de 
medelstora företagen har vuxit enormt. (Reynolds & Cuthbertson 2004)    
 
 
3.2 DETALJHANDELN IDAG 
 
Den svenska detaljhandeln idag är mycket intressant speciellt för att den utgör den 
näst största yrkesgruppen som sysselsatte 163 287 personer under 2003 (SCB 
2006), men även för att alla är delaktiga i detaljhandeln, vi är alla konsumenter. 
Detaljhandeln är en viktig faktor för den svenska ekonomin. År 2005 hade 
detaljhandeln en ungefärlig omsättning på 460 miljarder kronor (Branschfakta 
2005), vilket motsvarar en mycket stor del av den svenska befolkningens 
konsumtion. Varje svensk bedöms ha spenderat 45 000 kronor under år 2005 
(Dagens Industri 2006), vilket är cirka 40 % av konsumentens totala konsumtion 
(SCB 2006). Den resterande delen som är 60 % är till stor del boendekostnader. 
Detaljhandeln spås vidare att växa och bli större och under år 2007 beräknas 
dagligvaruhandeln öka med 2,5 % och sällanköpshandeln med 7,0 % (Dagens 
Industri 2006). 
 
Den svenska detaljhandelsmarknaden består som tidigare nämnts av två läger, 
Kedjorna och de fristående butikerna9. För att ytterligare nämna några exempel, 
består dagligvarubranschen av bland annat kedjor som Coop, ICA och Axfood. 
Inom modebranschen är H & M, Zara, Kappahl och Lindex några bra exempel. 
För att nämna någon mer udda bransch så är blomsterbranschen även bestående av 
stora kedjor som Blomsterlandet och Plantagen. 
 
Fristående butiker finns det mer eller mindre i varje bransch i Sverige när det 
gäller detaljhandeln. Dagligvarubranschen har många små fristående aktörer som 
till exempel fiskhandlare, bagerier, Jourlivsbutiker och delikatessbutiker som 
exempel kan nämnas Cajsa Warg i Stockholm. Vissa av dessa butiker är kanske 
inte butiker som en konsument dagligen handlar hos men de erbjuder livsmedel av 
någon form, oftast mer specialiserade varor. Inom möbelbranschen finns det även 
fristående butiker som till exempel ROOM i Stockholm och Akeba i Norrtälje. 
Modebranschen har till exempel aktörer som Thuns i Faringe och Grow in life och 
Grandpa i Stockholm. Typiskt för små fristående butiker är att de försöker täcka 
upp gapet utöver baskonsumtionen som de stora kedjorna oftast inte har möjlighet 
till, men det finns även mindre aktörer som försöker med ett basutbud likt de stora 
kedjorna (Carlye 2003). 
 
 

                                                
9 Fredrik Bergström VD Handelns Utrednings Institut HUI, telefonsamtal den 27 januari 2006. 
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Nedan i tabell 1 illustreras en grov skattning av hur stor andel av omsättningen 
som kommer från fristående butiker respektive kedjor i varje bransch i 
detaljhandeln. Siffrorna är baserade på Branschfaktas (2005) siffror från 2004 
över hur stor andel de största kedjorna har av branschen. Detta betyder att vissa av 
de mindre kedjorna kan saknas i statistiken och därmed ge en något felaktig bild. 
Det finns idag inte någon direkt förteckning över vilka som är fristående eller inte, 
detta för att det kräver mycket tid och resurser för att få fram en sådan 
förteckning. Därav valdes att illustrera detta grovt skattade diagram 1 för att 
belysa en ungefärlig fördelning. 
 

Diagram 1: Andelen fristående butiker resp. kedjor i procent baserat på 
omsättningen från 2004 inom varje bransch (Branschfakta 2005). 

 
Källa: Tabellen är baserad på statistik från Branschfakta 2005. 

 
De branscher som i hög grad domineras av kedjor är särskilt dagligvaruhandeln 
och möbelhandeln. Dagligvaruhandeln som domineras av aktörerna ICA 
Handlarna AB, Coop och Axfood har även kedjor som Bergendalsgruppen, Lidl, 
Netto och Prisextra, där dessa aktörer har en gemensam omsättning på 87,2 % av 
branschens totala omsättning för år 2004. Vilket betyder att små fristående aktörer 
som till exempel Cajsa Warg tillsammans med andra fristående aktörer har 12,8 
%. Möbelbranschen domineras i högsta grad av IKEA som själv står för 43,2 % 
av branschens omsättning. De resterande kedjorna som Jysk bäddlager, Mio 
möbler, Svenska Hem, EM, Hemtex och Möbelmästarna, de tillsammans med 
IKEA har 76,1 % av branschens omsättning. De fristående har i denna bransch 
23,9 % där exempel som Linneladan i Penningby inkluderas. Den bransch som de 
fristående butikerna har mest omsättning i det vill säga 58,3 %, är Järn, bygg och 
färghandeln. Kedjorna som tagits med i denna beräkning är Clas Ohlson, 
Bauhaus, Beijer Bygg, K-Rauta, Färgsam, Byggmax, Silvan kedjan och Flügger 
och har tillsamman 41,7 % av branschen. För att se ytterligare vilka aktörer och 
procentsatser som är inkluderade i tabellen se bilaga 1. 
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Vid en jämförelse med år 2003:s siffror enligt tabell 1 nedan, synliggörs i vilka 
branscher som kedjornas andel har minskat respektive ökat. Det ska ytterligare 
poängteras att dessa siffror eventuellt kan ge någon snedvridning då vissa mindre 
kedjor ej är med i beräkningen.  
 

Tabell: 1 Kedjornas gemensamma omsättning i procent av branschens 
totala omsättning, uppdelat branschvis för år 2003 och 2004. 

Bransch   2003 2004 
Dagligvaruhandeln 82 % 87,2 % 
Möbelhandeln 76,4 % 76,1 % 
Klädeshandeln 53,2 % 49,4 % 
Elektronikhandeln 71,4 % 68,7 % 
Sport & Fritidshandeln 65,6 % 59,2 % 
Handeln med ur & guld 48,4 % 61,3 % 
Järn bygg & färghandeln 32,8 % 40,9 % 
Bokhandeln 50,2 % 45,2 % 
Skohandeln 59,5 % 57,1 % 

Källa: Statistik hämtad från Branschfakta 2005. 
 
De branscher som visat störst förändring är handeln med ur och guld, där kedjorna 
har ökat sin andel av branschens totala omsättning med 12,9 %. Förändringen 
beror delvis på att kedjan guldfynd har dramatiskt ökat sin omsättning. Järn, bygg 
och färghandelns kedjor har även ökat sin totala omsättning med 8,1 %. Detta 
beror däremot på att mellan år 2003 och år 2004 så tillkom tre nya kedjor 
Byggmax, Silvan kedjan och Flügger som även ytterligare har expanderat sedan 
2004. Sport och fritidshandelns kedjor har däremot minskat sin totala omsättning 
med 6,8 % och detta beror på att de etablerade kedjorna har minskat sina 
omsättningar eventuellt till fristående butiker. Ytterligare statistik se bilaga 1. 
 
Som nämndes i inledande text är inte längre konkurrensen inom ramen av 
branschen, utan den avgränsande linjen häller på att försvinna enligt Bergström 
(2002). Idag konkurrerar inte klädesbutiker enbart med andra klädesbutiker utan 
även med till exempel stormarknader, vilket kallas branschglidning. Detta ger en 
mycket mer flerdimensionell konkurrenssituation för den fristående aktören, 
vilket även påverkar deras val av strategi för att klara konkurrensen (Bergström 
2002; Ripp & Kanni 2005).  
 
 
3.3 TRENDER   
 
Den fristående butiken har i dagsläget olika alternativa etableringsplatser bland 
annat, köpcentrum, gågata i stadskärnan eller gallerior, vilket kan påverka dess 
förmåga att lyckas. Var den fristående butiken och kedjorna etablerar sig och var 
mest varor säljs har förändrats med åren. Enligt forskningsrapporten ”Vart är 
detaljhandeln på väg i Stockholm?” som skrevs år 2000 av Bergström, finns det 
ett antal starka trender inom detaljhandeln: 
 

 Mer och mer varor säljs genom externa och halvexterna köpcentrum. 
 Butikerna blir allt större, speciellt inom dagligvaruhandeln. 
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 En koncentration av ägarna tilltar och marknadsandelarna blir större för 
nationella och internationella kedjor. 

 
I Stockholmsområdet har jämförelser gjorts mellan 1990 och 1998 då det visats 
sig att handeln har ökat i alla typer av marknadsplatser. Dock har externhandeln i 
form av köpcentrum som till exempel Barkarby och Kungens Kurva i Stockholm, 
ökat betydligt mer än vad den övriga handeln har gjort. Däremot i mindre städer 
runt om i landet har handeln i citykärnan minskat och de externa köpcentrumen 
har ökat kraftigt. Att butikerna blir allt större har även visat sig under åren 1990 
och 1998 vid jämförelse av statistiken. Som Bergström förklarar det så har den 
lilla järnaffären i byn ersatts av en Bauhaus eller K-Rauta butik. Anledningen till 
utvecklingen mot större butiker antas vara effektivitets- och lönsamhetsskäl 
(Stordriftsfördelar). På grund av bland annat internationaliseringen, har 
koncentrationen av ägandet inom detaljhandeln tilltagit. Stora utländska 
detaljhandelskedjor etablerar sig i Sverige (exempel, K-Rauta från Finland och 
Jysk-bäddlager från Danmark) och Utländska företag köper upp Svenska 
detaljhandelsföretag (exempel, Aholds köp av ICA). Många av de stora 
kedjeföretagen har expanderat kraftigt och tagit mer och mer marknadsandelar 
under 90-talet. (Bergström 2000)   
 
Denna förändring av handelns förflyttning mot externa köpcentrum är inget 
specifikt för Sverige. Andersen (1997) belyser förändringarna som även skett i 
USA och menar på att det är landsbygden som får lida mest. Utanför små orter 
växer gigantiska köpcentrum upp och på så sätt minskas trafiken till statskärnans 
butiker. Köpcentrumen tar anspråk på köpkraft från ett större område, vilket 
påverkar fler statskärnor runt omkring. Detta sätter större press på de små 
butikerna i statskärnan, enligt Andersen måste dessa butiker ha något extra för att 
locka till sig kunderna. Trenden att detajlhandelsföretagen blir större och större 
och att ägarkoncentrationen ökar, är även något som visat sig i USA. Orsaken till 
denna trend har bland annat varit företagens kraftiga expansion för att skapa större 
marknadsandelar, en trend som Andersen (1997) kallar ”Overstoring”. Detta har 
verkligen visat sig i Sverige, ett exempel är Clas Ohlson som för år 2005 har som 
mål att etablera 12 till 15 nya butiker per år. Clas Ohlson är även på gång att 
etablera mindre konceptbutiker storleksmässigt som ska fungera i mindre orter där 
de större kedjorna inte etablerat sig (Clas Ohlsons årsredovisning 2004/2005) 
 
I samband med trenden att handeln sker mer och mer i externa och halvexterna 
köpcentrum, har även en stark likriktningstrend i utbudet vuxit fram i de många 
och stora köpcentrumen enligt Bohlin från HUI (Berthling 2006). I köpcentrumen 
etablerar de stora kedjorna sig, för det är endast de stora som har råd med de höga 
hyrorna. Ägarna till köpcentrumen menar på att genom att ha de stora kedjorna 
etablerade i centrumet så ökar den totala omsättning eftersom dessa aktörer drar 
folk till sig. (ibid.) Samtidigt som köpcentrumen vill ha de stora kedjorna som 
hyresgäster så vill även kedjorna etablera sig på så många ställen som möjligt för 
att skapa större marknadsandelar enligt Andersen (1997) som även nämndes i 
stycket ovan. Detta gynnar dessvärre inte de mindre aktörerna enligt Berthling 
(2006), då det blir svårare för dem att etablera sig i och med den ökade 
konkurrensen. En allt för stor likriktning kommer därmed till slut att vara negativt 
för handeln. (Berthling 2006) 
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De drivkrafter som påverkat detaljhandeln i Sverige under åren är viktiga att 
känna till för att förstå förändringen och för att bättre kunna förstå experters 
utlåtanden om framtiden. Bergström (2000) menar på att det finns ett antal 
faktorer som påverkar: 
  

 Urbaniseringen: människor flyttar in till storstäderna. 
 Bilism: fler och fler har tillgång till bil. 
 Tidsbrist: idag arbetar både kvinnan och mannen i förhållandet, vilket 

medför att det oftast måste gå fortare att handla. 
 Stordriftsfördelar: påverkar företagen att kunna expandera och bli 

lönsamma. 
 Butikshyror: stora kedjor har större chans att förhandla fram en bra hyra. 
 Teknikutvecklingen: datoriseringen har bland annat förenklat och 

förbättrat logistik och lagerhållning. 
 Globaliseringen: globaliseringen och den växande världshandeln har 

påverkat och gynnat detaljhandeln.     
  Källa : Bergström (2000). 
 
Konsumenterna är i dagsläget inte som de var på 80-talet utan efterfrågar andra 
värden än lågt pris. De stora detaljisterna kan idag köpa in direkt från tillverkarna, 
produkter av god kvalité till lågt pris, vilket sätter de små fristående butikerna i en 
svår situation. De små fristående aktörerna kan oftast erbjuda liknande kvalité 
men till högre priser, vilket konsumenterna idag är tillräckligt smarta för att förstå. 
Denna trend sätter de små detaljisterna i en position där de måste omvärdera sina 
marknadsnischer, marknadsförings- och prisstrategier. (Andersen 1997)  
 
Enligt Mattsson (2006) finns det tre tydliga trender i samhället av vad 
konsumenterna vill att detaljhandeln ska erbjuda. Dessa tre trender är baserade på 
hur vi idag vill leva i samhället: 
 

 Narcissism: Konsumenten vill i dagens samhälle starkare än någonsin 
visa vilken social klass de tillhör, genom vad de bär för kläder. Därför 
behövs mycket starka produkter som lätt och snabbt identifierar vad för 
någon individ du är som kund.  

 Uniformity: trots att kunden vill vara unik vill de flesta oftast ha liknande 
sorts produkter. Det blir många aktörer som tävlar på samma spelplan, 
vilket betyder att det är ytterst viktigt att stärka det som förknippas med 
produkten till exempel logotypen, istället för att ändra produkten.  

 Luxury: En annan trend är även att förpackning eller packning av 
produkten måste vara lyxigt. När varan är betald ska varan helst packas i 
flera olika material, precis som om produkten i sig skulle vara värd en 
förmögenhet.  

 
Det är främst modebranschen som Mattsson i huvudsak menar i sin artikel men 
detta bör vara även intressant i andra branscher så som till exempel 
möbelbranschen. 
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4. DEN FRISTÅENDE BUTIKEN 
 

Detta kapitel lyfter fram den fristående butikens fördelar och nackdelar utefter 
tidigare studier, som är av intresse för att förstå den fristående butikens situation. 
Ytterligare illustreras att en detaljist kan drivas av andra intressen än ekonomisk 
lönsamhet.  
 
Den fristående butiken har på grund av dess storlek både fördelar och nackdelar 
gentemot de stora kedjorna, vilket detta kapitel kommer att tydliggöra. Dessa 
fördelar och nackdelar påverkar till stor del butikens val av strategi och möjlighet 
för framtiden och kommer därför att belysas nedan. De fördelar och nackdelar 
som kommer att presenteras här är utifrån litteratur och tidigare studier kring små 
och fristående företag, både företag inom detaljhandeln men även generella 
studier på små företag.  
 
 
4.1 FÖRDELAR SOM FRISTÅENDE BUTIK 
 
 

 Flexibilitet  
 Snabbheten genom dess storlek 
 Mer riskbenägna 
 Närheten till kunden 

 
Många studier visar på att små oberoende detaljister har en stor fördel i att de är så 
små. Fördelen ligger i att de kan vara mycket flexibla när de väljer vilken 
marknad de ska fokusera på och vilken strategi de ska använda sig av. De menar 
även att företagen kan komma så nära sina målkonsumenter att de vet precis vad 
de vill ha och även kunna svara snabbt i deras efterfrågeförändringar. Dessa 
fördelar ger enligt forskarna dessa små företag långvariga och ihållande 
konkurrensfördelar. (Megicks 2001) 
 
O´Gorman (2000) anser att små företag kan vara mycket snabbare vid beslut om 
förändringar. De har lättare att ändra på till exempel produktionen, om kunden 
plötsligt efterfrågar något annat än tidigare. Beslutsprocessen i ett större företag är 
oftast mycket långsamt. (ibid.) Snabbheten i ett företag är något som de större 
butikerna mer och mer jobbar för att kunna lösa. Ett exempel är Benetton som 
blivit kända för sin mycket snabba och flexibla produktion. 
 
Enligt Chen & Hambrick (1995) är mindre företag på grund av deras storlek inte 
lika rädda för att ta risker som stora företag är. Detta innebär att små butiker vågar 
pröva nya konkurrensalternativ i högre grad.  
 
Enligt O´Gorman (2000) så har små fristående butiker mycket lättare att skapa 
närhet till kunden än vad de stora kedjorna har. De har lättare att kunna söka av 
kunderna och veta precis vad de vill ha. I vissa fall kan små företag vid 
inköpstillfällen se direkt vad som skulle kunna passa en viss kund.  Detta är en 
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fördel då en bra relation kan skapa konkurrensfördelar gentemot andra 
konkurrerande aktörer. 
 
 
4.2  NACKDELAR SOM FRISTÅENDE BUTIK 
 
 

 Kapitalanskaffning 
 Marknadsföringsproblem relaterat till småbutiker 
 Bristande personalresurser 
 Svårigheter med att kontrollera verksamheten  
 Teknologins möjligheter att påverka  
 Begränsad påverkan på marknaden 

 
Många små detaljhandelsföretag har inga stora ekonomiska resurser. På grund av 
dess storlek har de oftast inte hunnit införskaffa sig tillräckliga buffertar då 
försäljningen ännu är begränsad. Det är även svårare att kunna låna kapital då det 
är svårt att kunna ge tillräckligt med säkerhet till bankerna. Med ett begränsat 
kapital skapas eventuellt hinder för att utveckla företaget och dess personal. Det är 
svårt att klara långsiktig lönsamhet i företaget. Oftast har små företag möjligheten 
att kunna svara snabbt på efterfrågeförändringar men kapitalbristen påverkar i hur 
stor grad företaget kan satsa. (O´Gorman 2000; Radder 1996; Litz & Stewart 
2000) 
 
Eftersom kapitalet är begränsat resulterar det även i att marknadsföringen kan bli 
lidande, både kunskapsmässigt och att den ens existerar. Små fristående 
butiksägare anser oftast att det är lyx att kunna arbeta med marknadsföring 
(Stokes 2000). En orsak till att små butiker oftast misslyckas med verksamheten 
är på grund av den bristande marknadsföringen. Detaljhandelsföretag anser sig 
oftast vara bra på att differentiera sig genom att ge kunden bättre service men 
oftast lyckas inte företaget att få fram budskapet till kunden på grund av att de inte 
använder sig av marknadsföring. (O´Gorman 2000) 
 
Oftast är små detaljister styrda enbart av sin ägare och har bristande 
personalresurser. Enligt O´Gorman (2000) och även Radder (1996) med flera, har 
dessa små butiker inte råd att hyra in experter utan får förlita sig på sin egen 
kunskap som ägare. Olyckligtvis lockar inte små butiker till sig någon vidare 
kompetent personal eftersom de oftast inte kan betala bra lön. Detta kan eventuellt 
försämra möjligheten till utveckling inom företaget. (O´Gorman 2000)  
 
Vid en första tanke borde det vara lätt att kontrollera en mindre butiks 
ekonomiska situation, men så är inte alltid fallet. Det finns idag system som är 
utvecklade för att kunna förenkla för butiksägare och chefer som oftast 
införskaffas till en högre kostnad. För att lättare och snabbare kunna få fram en 
överblick av verksamheten krävs ett sådant system, vilket oftast inte små 
fristående butiker anser sig har råd med eller ens behöva. Det kan resultera i att 
beslut tas för sent och verksamheten kommer på efterkälke. (O´Gorman 2000)  
 
Mindre detaljister har inte kunskapen om vad teknologin kan göra för att förbättra 
verksamheten. Inte heller finns resurser för att införskaffa sig kunskap eller 
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material. Detta är typiskt för mindre verksamheter inom detaljhandeln. 
(O´Gorman 2000)   
 
Ytterligare en nackdel för ett mindre detaljhandelsföretag är, svårigheten att 
påverka marknaden. En kedja kan oftast i stor grad påverka marknaden genom 
marknadsföring men även storleken i sig kan ge dessa firmor ett maktövertag på 
marknaden. Fördelar som bättre priser vid inköp på grund av dominans på 
marknaden är ett exempel. Stora kedjor har även möjlighet att köpa upp små 
fristående aktörer om det visar sig att de ses som ett hot. (Radder 1996) 
 
 
4.3 PASSION OCH KÄRLEK TILL VERKSAMHETEN SOM 
DRIVKRAFT HOS BUTIKSÄGAREN 
 
Vid första åtanke skulle hög avkastning och god tillväxt vara målet för varje 
företag men så är inte alltid fallet. Enligt en studie av Paige & Littrell (2002) på 
1000 fristående handarbetsdetaljister i USA, finns det andra mål som ligger till 
grund för butikernas existens. Paige och Littrell menar på att ägarens passion och 
kärlek till den verksamhet som de bedriver kan spela en stor roll för hur de väljer 
sina strategier. De kunde i studien finna ägare vars mål vid sidan om ökad 
avkastning för verksamheten var att utbilda kunderna kring hantverket som de 
sålde, eller mål som att marknadsföra traditionerna kring det lokala hantverket. 
Det visade sig vara mer personliga mål med verksamheten för många. Enligt 
författarna bör detta inte vara främmande i andra branscher i detaljhandeln, vilket 
i stor utsträckning kan påverka sättet att försöka konkurrera med större 
detaljistkedjor. (Paige & Littrell 2002) 
 
Enligt O´Gorman (2000) och många andra utgår oftast strategierna från att 
företagare vill uppnå ekonomisk vinning. Och att allt handlar om att konkurrera 
med de andra aktörerna på marknaden. O´Gorman lägger fram måsten som ”var 
du ska konkurrera ” och ”hur du ska konkurrera” som något som små företagare 
först och främst ska försöka finna svar på i deras process kring strategiutveckling. 
De kanske inte vill konkurrera utan uppnå andra syften som Paige & Littrell 
(2002) nämnde i tidigare stycke.  
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5. ANALYS AV EXPERTERNAS 
VISION OM FRAMTIDEN 

 

Detta kapitel kommer att behandla både empirin och tidigare studier i form av 
en analys. Kapitlet introduceras med en diskussion kring två tänkbara framtida 
scenarier som framträtt ur denna studie. Vidare presenteras de åsikter som tydligt 
framträtt hos flera av experterna under rubriker som belyser ämnesområdet. Mot 
slutet av detta kapitel sammanfattas och klargörs vilka utmaningar som den 
fristående butiken kan tänkas möta i framtiden.  
 
Kedjorna är här för att stanna, det är samtliga experter överens om. Uppköp 
mellan olika kedjor i Sverige och övriga världen kommer att fortsätta eller till och 
med öka. Intressanta visioner om framtiden för den fristående butiken har 
framkommit i denna studie, det råder bland annat delade meningar om den 
fristående butiken har en framtid eller inte. Det uppenbaras tydligt två typer av 
framtidsutsikter i experternas utlåtanden. 1) Att den fristående butiken kommer att 
finnas kvar i ungefär lika stor grad som nu och fungera som ett komplement till 
kedjorna och skapa dynamik i handeln. I vissa fall kommer den fristående butiken 
även sätta trenden genom introduktion av produkter som de stora kedjorna inte 
vågat pröva. 2) Att den fristående butiken successivt kommer att försvinna genom 
att de stora kedjorna fortsätter att ta marknadsandelar från de fristående butikerna. 
Kostnadseffektivisering och skalfördelar kommer att ha större betydelse och det 
kommer att bli svårt att vara fristående. Antingen slås de små fristående butikerna 
ut eller blir de uppköpta av olika kedjor. 
 
Tydligt visas i experternas uttalanden och i tidigare studier att det ställs högre 
krav på de fristående butikerna och butiker i övrigt i handeln idag, men framförallt 
kommer kraven öka i framtiden. Det är inte lika lätt i dag att driva en butik som 
förr, bland annat på grund av den ökade konkurrensen, globaliseringen men även 
på grund av lagar och skatter. Dock finns det andra möjligheter som inte fanns i 
samma utsträckning förr till exempel den ökade rörligheten, utvecklingen av 
teknologin och möjligheten att ha hela världen som marknadsplats.  
 
Experterna har bland annat diskuterat gällande olika faktorer kring den fristående 
butiken i framtiden som de ansett viktiga, även vilken roll den fristående butiken 
kommer att ha i framtiden. Åsikter som framkommit hos flera experter eller varit 
väsentligt påtagliga, har sammanställts under olika beskrivande rubriker som 
följer under resterande delen av detta kapitel. Under varje rubrik har tidigare 
studier och artiklar förts in tillsammans med egna reflektioner för att föra en 
diskussion kring åsikten.  
 
 
5.1 VIKTIGT MED DYNAMIKEN I DETALJHANDELN 
 
När man talar om dynamik i detaljhandeln utifrån nationalekonomin, handlar det 
ofta om förändringen i detaljhandeln i form av inträde och utträde av nya och 
etablerade företag (Bergström 2002). Dynamik kan även ses som spänningen 
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kring olika typer av butiker i detaljhandeln, där vissa av experterna (Bohlin-
Malmnäs & Troell) menar att detaljhandeln får en bra dynamik om det är en bra 
balans mellan små och stora butiker.  
 
”Det är den lilla butiken som är spännande och som gör att vi upplever handel. 
De stora butikskedjorna finns överallt och är framgångsrika säljmaskiner men 
bidrar bara delvis till shoppingupplevelser.”   

(Meta Troell, Svensk Handel) 
 
Bohlin-Malmnäs talar om spänningen i form av stora och små idéer mellan 
kedjorna och de små fristående butikerna, vilket skapar dynamiken i handeln. 
Både Bohlin-Malmnäs och Troell är överens gällande att om den lilla fristående 
butiken skulle försvinna skulle hela handeln försämras.  
 
”En väl fungerande detaljhandelsmarknad är beroende av den här dynamiken, 
spänningen mellan det stora och det lilla. Annars kommer detaljhandeln att 
avstanna.” 

(Christina Bohlin-Malmnäs, BVD) 
 

Detta talar även Nils Bohlin om i en artikel i Göteborgs-Posten ekonomi (2006), 
som handlar om likriktningen i köpcentrum och gallerior. Enligt Bohlin är det 
bara de stora aktörerna som har möjlighet att betala hyran, vilket gör det svårt för 
de små fristående aktörerna att slå sig in på marknaden. En allt för stor likriktning 
menar han, är i slutändan negativ för handeln. Likriktningen i handeln kan ses 
som att balansen mellan de stora kedjorna och de fristående butikerna inte är 
riktigt bra, vilket inte heller ger en bra dynamik i handeln. Troell, Kolterjahn & 
Eklund nämner likriktning i köpcentrumen som ett högst aktuellt problem som är 
negativt för handeln. En förhoppning finns hos dem att fastighetsägare till 
köpcentrum och gallerior ska se över möjligheten att kunna erbjuda små 
fristående butiker lägre hyra för att få ett mer balanserat utbud. Enligt Troell 
ligger framgången i blandningen av stora och små butiker, frågan som bland annat 
fastighetsägare, förvaltare och köpmän bör ställa sig är hur vi vill att 
morgondagens handelsplatser ska se ut. 
 
 
5.2 MARKNADSPLATSEN 
 
Parallellt med diskussionen om en dynamisk detaljhandel och likriktningen, talas 
det mer och mer i dag om marknadsplatsen som helhet enligt Kolterjahn & 
Eklund. Köpcentrumen har börjat nischas i form av ”Sveriges största köpcentrum” 
och ”Barnfamiljernas köpcentrum”, handelsområden börjar även nischa sig och på 
dessa marknadsplatser har den fristående butiken olika roller. Kolterjahn, Eklund 
och Troell anser att det kan behövas en bättre blandning av stora och små butiker 
än vad det är idag i köpcentrumen. Detta för att även kunna skapa en bra nisch, 
men de är osäkra på om detta kommer att förverkligas. Fastighetsägare till 
marknadsplatser som köpcentrum och gallerior kräver oftast inte bara högre hyra 
utan även längre öppettider och delaktighet i olika aktiviteter. Detta gör det svårt 
för de små aktörerna i den bemärkelsen att det blir en betydligt högre kostnad att 
ha personal sent på kvällarna, och talar därmed emot dem (Kolterjahn, Eklund och 
Troell). Samtidigt präglas handeln i dag av faktorer som effektivitet och 
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kostnadsminimering enligt Kolterjahn och Eklund, vilket påverkar 
köpcentrumägarnas val av butiker till köpcentrumet. Platsen i form av 
marknadsplatsen som köpcentrum eller galleria, är viktig för marknadsföring av 
varumärket (till exempel Täby Centrum) och dess image (Pettersson 2002). 
Genom att bjuda in små fristående butiker till förmånligare hyror kan 
köpcentrumet i sin helhet skapa bättre dynamik och stärka varumärket. Enligt 
Bohlin-Malmnäs vill kunden nämligen ha både lågpris och lyx när de handlar, 
vilket förstärker behovet av en bättre mix av butiker i köpcentrum.    
 
Enligt Bergström10 dyker fler och fler små fristående butiker upp i 
handelsområden som SoFo11, vilket kan vara ett resultat av likriktningen i handeln 
enligt Eklund. Nya liknande shoppingområden är på väg att skapas som till 
exempel Karlavägens företagarförening. De försöker dra till sig kunder till de 
speciella butikerna på Karlavägen i Stockholm enligt Bergström12 (det bör 
poängteras att detta är speciellt för det större städerna där köpkraften är stor). 
Handelsområdet SoFo i Stockholm består av ett stort antal unika butiker där den 
dominerande delen är inom sällanköpshandeln, de flesta är fristående och erbjuder 
produkter som inte finns någon annanstans enligt From m fl. (2005). Till skillnad 
från köpcentrumen, präglas inte dessa aktörer i lika hög grad av faktorer som 
kostnadsminimering och effektivisering, utan istället mer av bland annat kärlek 
och passion till platsen och verksamheten, som grundarna till SoFo påstår (ibid.).  
 
Det som är gemensamt med dessa typer av marknadsplatser är att de genom 
deltagande aktörer tillsammans skapar en gemensam miljö på något sätt. Som 
citatet nedan belyser menar Alström att som aktör i detaljhandeln måste man se 
sig som en del i ett stort sammanhang.  
 
”Antingen ingår man med en viss yta i ett större sammanhang, eller så har man 
en helt egen butik i ett väldefinierat område. Där måste man ta ansvar för 
kvarteret eller området som helhet, för att locka till sig rätt typ av kunder.” 

 (Katrin Ahlström, Tidningen Hus och Hem) 
 
Ahlström talar om marknadsplatsen som helhet där butikerna, både stora kedjor 
och små fristående butiker, skapar en viss känsla och bildar ett medvetet koncept. 
Enligt SoFo:s grundare är det precis det som butikerna i SoFo:s handelsområde 
gör, de upprätthåller de drag som SoFo står för. Alström pekar på ett exempel i 
Tokyo, livsstilshuset Roppongi Hills, där ett stort antal fristående butiker arbetar 
för att tillsammans uppfylla en gemensam vision.   
 
Intressant är att köpcentrum/gallerior idag präglas av likriktning och samtidigt 
dyker handelsområden som SoFo upp där utbudet i stor grad är unikt. Det finns en 
möjlighet att denna uppdelning av kedjebutiker i köpcentrum och små fristående 
butiker i handelsområden som SoFo, kommer att bestå eller även bli ännu klarare. 
Få av experterna har vågat spekulera i om denna uppdelning kommer att bli 
tydligare. Kolterjahn & Eklund menar att framtiden för den fristående butiken 
ligger i typen av marknadsplats som butiken är etablerad på.   

                                                
10  Fredrik Bergström VD Handelns Utrednings Institut HUI, telefonsamtal den 27 januari 2006. 
11 Handelsområde med många små och medelstora nischade butiker i ett område på Södermalm 
mellan Götgatan och Erstagatan i Stockholm (From etal. 2005). 
12 Fredrik Bergström VD Handelns Utrednings Institut HUI, telefonsamtal den 27 januari 2006. 
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5.3 DEN FRISTÅENDE BUTIKENS ETABLERING I FRAMTIDEN 
 
Vissa av experterna har vågat sig på att spekulera kring var den fristående butiken 
kommer att vara etablerad i framtiden, dock med viss osäkerhet. Ohlsson talar om 
två naturliga platser, utöver dessa vill han inte spekulera då han anser det ovisst: 
 

 Små orter: med breddat sortiment och närhet och service till kunden. 
 I storstäderna: som nischaktör. 

 
Kolterjahn & Eklund anser att den fristående butiken absolut har en plats i 
storstäderna på grund av den ökade köpkraften, speciellt de som är starkt nischade 
med ett unikt utbud. Eventuellt kommer de fristående butikerna att finnas även i 
de små städerna där de stora kedjorna inte etablerat sig, vilket även Jansson tror, 
men i köpcentrumen är det tveksamt. Det finns en möjlighet att köpcentrumen 
försöker minska den likriktning som råder idag med att försöka få in fler små 
unika butiker (Kolterjahn & Eklund). Eventuellt så finns möjligheten att staden 
kommer att stå för det speciella utbudet och de mindre orterna och köpcentrumen 
står för basutbudet. Detta är något som Öhman talade om redan år 1977 då de 
första stormarknaderna etablerades. Det påverkade på så sätt att specialbutikerna 
fick svårigheter att klara sig i de mindre orterna. I och med stormarknadernas 
breda utbud fick konsumenten möjlighet till att göra alla sina inköp under ett och 
samma tak. Detta resulterade i att det riktigt speciella utbudet fanns bara i 
storstäderna. Alström har en mer vidgad syn på den fristående butikens 
etableringsplats och det är:  
 
”Framtidens butik finns inte bara i köpcentret eller i staden utan även i andra 
former inne på arbetsplatser, skolor osv.”  

(Katrin Alström, Hus & Hem) 
 
Fler och fler arbetsplatser eller arbetsområden utvecklas nu också till levande 
handels- och upplevelsecentra och däribland finns den fristående butiken i olika 
former enligt Alström. Detta kan liknas med de olika typer av marknadsplatser 
som behandlades i föregående kapitel.  
 
Ågren och Bråthe är de experter som är mycket tveksamma till de fristående 
butikerna och om den ens kommer att existera utöver hobbynivå i framtiden. 
Ågren pekar på att det är alldeles uppenbart att de helt fristående butikernas roll 
på marknaden kommer att bli allt mer begränsade i framtiden. Intressant är att 
dessa två experter arbetar dagligen enbart med dagligvaruhandeln, där kedjorna 
idag har en mycket dominerande ställning. De anser dock att detta även går att 
applicera på sällanköpshandeln. Möjligheten finns att deras åsikt eventuellt är 
trolig enbart i dagligvaruhandeln, vilket Kolterjahn och Eklund anser. 
   
 
5.4 FÄRRE BUTIKER PÅ HOBBYNIVÅ I FRAMTIDEN 
 
I och med strukturomvandlingen har utbudet blivit större, då detaljhandeln har 
hela världen som marknad. Effektivisering och kostnadsminimering är faktorer 
som idag präglar handeln i stort (Bergström 2000), och i och med det agerar 
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handelns aktörer idag mer professionellt och har ett mer affärsmässigt 
förhållningssätt än förr (Kolterjahn & Eklund).  
 
”Värden som frihet genom behovet av att rå om sig själv och själva fatta egna 
beslut, har betydelse för äldre detaljhandlare, men kommer i morgondagens 
konkurrens inte att ge sina dåtida utövare så mycket att välja på. Frihetsbehovet 
får man i framtiden tillfredställa i andra sammanhang.”  

 (Klas Ågren, tidningen Supermarket) 
 

Det kommer att finnas vissa butiker som drivs av i huvudsak ämnesintresse, men 
mest nog av en brist på andra och företagsmässiga bättre alternativ enligt Ågren. 
Det som klart går att utläsa av tidigare studier (Bennich 2006) och experternas 
åsikter kring dagens detaljhandel är att det inte bara går att ”hänga med” och 
lyckas utan att ha en klar och genomarbetad strategi. Det kommer att bli svårare 
att gå på sin egen vision av vad man vill sälja genom att driva hobbyverksamheter 
enligt Alström, Kolterjahn och Eklund. För att lyckas måste aktören i större grad 
veta vad kunden just i detta område vill ha. I och med de begränsade resurser som 
en liten aktör förfogar över krävs det ett optimerat användande av resurserna 
(ibid.). Troell är inne på samma spår och pekar på att den fristående butiken oftast 
är familjeägd och i dagens detaljhandel har förutsättningarna för att driva handel 
förändrats. För att möta kundens ökade krav i framtiden krävs mycket mer, vilket 
inte är lika lockande för den kommande generationen. Lagstiftning försvårar för 
familjeägda små handlare, då det inte är ekonomiskt att ta över en familjeägd 
butik.  
 
Utbudet av butiker har med åren ökat, och kommer troligtvis öka ytterligare enligt 
experterna. Detta har givit kunden fler valmöjligheter med åren. Samtidigt 
kommer kunderna att bli fler och fler äldre som samtidigt kommer att ha högre 
utbildning och kräva mer (Andersen 1997). När valmöjligheten var mer begränsad 
hade kunden en tendens att ge dåliga butiker ytterligare chanser till förbättring för 
att kunden inte hade så många andra alternativ att välja på enligt Andersen. När 
utbudet av butiker i framtiden blir större i både låprisklass och mer lyxklass, tror 
han att butiker inte kommer att ges en andra chans. Då är viktigt att handeln är 
beredd på att kunna möta denna förändring (ibid). Detta ger ytterligare belägg till 
att svårigheten att driva en fristående butik i detaljhandeln ökar med den ökade 
konkurrensen i framtiden.  
 
 
5.5 DEN FRISTÅENDE BUTIKEN SOM TRENDSÄTTARE 
 
Vissa av experterna ser den fristående butiken som trendsättare i detaljhandeln. 
  
”De stora jättarna anstränger sig för att ta nya kreativa grepp, och inspirationen, 
ja den kommer från de mindre fristående aktörerna.”  

(Christina Bohlin-Malmnäs, BVD) 
 
Enligt Bohlin-Malmnäs är det en konstant jakt efter nya innovativa idéer för de 
stora kedjorna, då det naturligtvis sneglas på de fristående butikerna, vilket även 
Kolterjahn & Eklund håller med om. Det gäller att den fristående butiken ser sin 
utmaning i att vara fri och kunna skapa unika butikskoncept som skiljer sig från 
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mängden (Bohlin-Malmnäs).  Carter & Jones Evans (2000) menar att små företag 
är betydelsefulla då de oftast introducerar nya produkter och tjänster till mer 
specialiserade marknader som de stora jättarna inte ens bryr sig om. När väl 
produkterna har visat sig fungera på konsumenterna så är kedjorna inte sena att ta 
efter. Troell poängterar även att det är den lilla butiken som gör handeln 
spännande och detta kan eventuellt vara för att den fristående butiken tar på sig 
rollen att introducera produkten och i vissa fall även sätter trenden. Detta skiljer 
sig troligtvis i de olika branscherna, till exempel klädbranschen kan vara mer 
komplicerad än så och inom dagligvaruhandeln är varorna oftast inte lika 
trendutsatta som ett klädesplagg.   
 
Att ha en hög innovationsnivå i företaget behöver inte alltid betyda att företaget 
även sätter trenderna, dock har innovationsnivån i företaget oftast ett samband 
med om företaget är framgångsrikt (O´Gorman 2000). Lyckade små företag har 
oftast hög innovationsfaktor. Detta är något som experterna påpekar att den 
fristående butiken måste ha något eget och gärna något nytt. Detta är speciellt 
positivt för små och medelstora företag, de stora jättarna vinner inte i lika stor 
grad på att ha hög innovationsnivå enligt O´Gorman (2000). Flexibilitet genom att 
komma nära kunden och kunna ändra produkt sortimentet kontinuerligt är 
nyckelfaktorer för de små företagens välgång. Små företag kan ha problem att 
upprätthålla hög innovationsnivå på grund av bristen av resurser gällande kunskap 
hos personalen samt tillräckligt kapital. Ett sätt att lösa detta på är att samarbeta 
med andra företag. På grund av höga kostnaderna är det många små fristående 
företag som inte har råd eller vågar satsa och därmed misslyckas.(O´Gorman 
2000) 
 
 
5.6 SAMARBETE SOM NYCKELFAKTOR  
 
Samarbete eller samverkan är ord som dykt upp hos en del av experterna.  
 
”Överhuvudtaget tror jag att samarbete för ett övergripande kundmål är en 
nyckelfaktor för att överleva som fristående butik i framtiden.” 

(Katrin Alström, Hus & Hem) 
 
Alström menar att de fristående butikerna måste samarbeta med konkurrenterna 
för att tillsammans skapa en gemensam vision. Som handlare måste butiken ta 
ansvar för hela kvarteret eller området för att få fram den rätta känslan i området 
och tillsammans bilda ett medvetet koncept med de andra aktörerna. Detta är 
något som Kolterjahn inte håller med om helt, han anser att till viss del samarbete 
kan vara bra i början vid etableringen men sedan behövs inte samarbetet med 
konkurrenterna. Intressant är att handelsområdet SoFo´s aktörer arbetar precis 
som Alström anser är framtidens sätt att agera för fristående butiker. Enligt From 
et al. (2005), har SoFo ett unikt samarbete där aktörerna tillsammans skapar 
mervärde genom deras gemensamma SoFo aktiviteter. Det är företagarföreningen 
som ska fungera som en motor vars uppgift är att skapa strategier för att området 
ska växa. Enligt Bergström13 är detta något som kommer mer och mer. Som 

                                                
13 Fredrik Bergström VD Handelns Utrednings Institut HUI, telefonsamtal den 27 januari 2006. 
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tidigare nämnts så är en företagarförening på Karlavägen i Stockholm under 
uppbyggnad för att agera liknande som SoFo´s företagarförening.  
 
Troell anser att det är lättare för små fristående butiker att kunna vara med och 
samverka på grund av deras korta ledtider. Oftast ses den lilla butiken som en 
partner på grund av samarbetet på den lokala marknaden. Samarbetet med andra 
lokala aktörer framför allt inom besöksnäringen tror Troell är något som sannolikt 
kommer att förstärkas med tiden. Overfelt (2004) skildrar små fristående butikers 
sätt att agera i USA för att överleva. Genom att gå ihop med andra liknande 
fristående butiker, i detta fall skivbutiker, lyckades företaget att erhålla lägre 
inköpspriser genom möjligheten att köpa in större kvantiteter. Marknadsföringen 
genomfördes även gemensamt, lagring av varor kunde samdistribueras för ökad 
effektivitet. I och med deras allians med andra liknande företag gavs både 
tidsmässigt och ekonomiskt utrymme för andra aktiviteter med kunden till 
exempel musikshower. På detta sätt differentierade de sig gentemot kedjorna. 
Företaget som beskrivs ovan har inte valt att differentiera sig genom produkter 
som är unika, utan lägger större vikt vid att öka servicen och skapa en mer 
attraktiv bild för sin kundgrupp genom de speciella arrangemang som anordnas. 
(ibid.) 
 
Ågren ger orden samverkan och samarbete en mer kraftfull innebörd än de ovan 
nämnda experterna. Han vill tro att det inte kommer att existera någon helt 
fristående butik utöver enstaka hobbydrivna butiker.  
 
”Den idag och för framtiden gällande huvudregeln är att ytterst få klarar sig och 
sitt företag utan någon slags form av samarbete eller samverkan.” 

  (Klas Ågren, tidningen Supermarket) 
 
Han menar att om syftet är att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 
förmedla varor, så kommer det inte finnas några fristående handlare utan någon 
form av samarbete. Självklart finns det undantag som Ågren även påpekar till 
exempel GeKå´s i Ullared. Den sortens handlare som agerar i detaljhandeln om 10 
till 20 år framåt, är enligt honom inte intresserade av frihet som självändamål. 
Ensam är inte stark och kommer än mindre vara det i framtiden. Frågan är om 
hela detaljhandeln speglas i så stor grad av kostnadseffektivitet som Ågren 
beskriver. De 1000 fristående hantverksbutiker i USA som beskrivs i kapitel 4 är 
ett tecken på att det finns en stor del av detaljhandeln som inte har enbart 
kostnadseffektivitet som mål. Kolterjahn anser att Ågrens syn är en mycket 
drastisk syn på detaljhandeln och håller inte med. Bohlin-Malmnäs anser dock att 
det ligger något i vad Ågren säger när det gäller dagligvaruhandeln, men inte i 
övriga handeln.   
 
Det som är viktigt att ha med i diskussionen här är att orden samarbete och 
samverkan kan ha lite olika betydelse och styrka hos de olika experterna, vilket är 
svårt att få fram i denna typ av studie.  
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5.7 KUNDENS ÖKADE KRAV I FRAMTIDEN 
 
Detaljhandelns naturliga syfte bör vara att tillfredställa kunden, då aktörernas 
överlevnad beror på storleken och mängden av kundens spenderande. I det flesta 
fall är det ett måste att anpassa sig till kunden för att få dem att spendera och bli 
lojala, även för små fristående aktörer. Enligt vissa av experterna och tidigare 
forskning har kundens krav förändrats i takt med strukturomvandlingen.  
 
”Längre öppettider och högre tillgänglighet är krav som konsumenterna kräver 
och det gör det svårare för de fristående butikerna. Dom måste anpassa sig till 
kundernas nya krav.”  

(Kolterjahn & Eklund, HUI) 
 
Längre öppettider och högre tillgänglighet är krav som en del köpcentrum och 
gallerior börjar anpassa sig till som till exempel Kista Galleria som har öppet till 
kl 21.00 varje dag. Kolterjahn & Eklund menar att det är en av orsakerna till 
varför de fristående butikerna inte är etablerade i så stor grad i köpcentrumen, det 
medför alldeles för hög kostnad i och med bland annat öppettiderna. Många av de 
fristående butikerna som i dag finns etablerade på bland annat gator i 
statskärnorna har inte längre öppettider än vad som är vanligt, nämligen till 
klockan 19.00 och har även stängt på söndagar. Kedjorna däremot anpassar sig 
mer till kundernas krav om längre öppettider, genom att ha öppet på söndagar. 
Enligt Kolterjahn och Eklund vill kunden att butikerna ska vara öppna när 
kunderna är lediga det vill säga på kvällar och helger. Detta är något som de 
fristående butikerna måste anpassa sig till i framtiden för att kunna överleva.  
 
Samtidigt som kunderna kräver längre öppettider och högre tillgänglighet så vill 
kunderna i framtiden ha alltmer unika och mer lokala butiker enligt Bohlin-
Malmnäs. De har tröttnat på massmarknadsförda koncept, vilket även det brittiska 
trendanalysföretaget Global Design Resources, GDR (Dagens Handel 2006) 
hävdar på ett seminarium i Sverige. Enligt GDR får kunderna allt mindre tilltro till 
globala varumärken och likartade jättebutiker, det kommer därför att bli allt 
viktigare med kvartersbutiken.  

 
”Här ligger de fristående butikernas stora utmaning. Att se sin mer fria position 
som en stark tillgång, eftersom det också ger möjligheten att gå sin egen väg 
genom att skapa mer unika butikskoncept som står ut i mängden bland alla 
likriktade detaljhandelskoncept.”   

(Christina Bohlin-Malmnäs, BVD) 
 
Bohlin-Malmnäs ser verkligen den fristående butikens möjlighet i trenden att 
kunden vill ha mer unika butiker, speciellt för att det är den fristående butiken 
som vanligtvis står för det unika utbudet. Enligt Tonndorf (2000) har vi 
konsumenter blivit mer medveten och mer krävande, dels på grund av det ökade 
utbudet men även att vi idag har tillgång till mer information om det vi köper. 
Kunden vet idag att stora kedjor kan genomföra massinköp och på så sätt få ned 
priset (Andersen 1997).  
 
Samtidigt som trenden där kunden vill ha unika butiker, anser Mattsson (2006) att 
kunden starkare än någonsin vill visa vilken social klass de tillhör genom vad de 



Finns det en framtid för den fristående butiken?  Magisteruppsats 10p, Louise Bennich VT06 

37 

bär för kläder (narcissism). Här ligger en möjlighet för den fristående butiken som 
kan erbjuda icke massmarknadsförda produkter. På samma gång talar Mattsson 
om trenden uniformity, där han nämner att samtidigt som kunden vill vara unik, 
vill de ha produkter som andra i den sociala klassen bär. Eftersom den fristående 
butiken oftast står för det unika utbudet, kan dessa butiker erbjuda unika 
produkter.  Svårigheten ligger i att kunden vill bära det som alla andra bär och 
detta kan bli komplicerat då den fristående butiken oftast är belägen på en plats 
och den sociala klassen finns utbredd över hela landet. Ett sätt att komma runt 
detta problem är hur Alström ser på den framtida butiken. Nämligen i framtiden 
bör inte butikens lokalisering ha betydelse då den framtida butiken måste kunna 
hantera både ”live-shopping” och nätkunder och en blandning av båda. Som kund 
ska man kunna besöka butiken, men välja om man gör beställningen direkt eller 
på nätet. Lika väl som man ska kunna sitta hemma och ta del av utbudet enbart via 
nätet. Detta är något som Kolterjahn och Eklund även anser är viktigt. Det finns 
idag bra exempel på liknande verksamheter som har en butik på landsbygden och 
som samtidigt har en omfattande försäljning över nätet från andra delar av landet.  
 
Enligt Bohlin-Malmnäs är kunden inte bara ute efter unika produkter utan även 
upplevelser.  
 
”De fristående butikerna har just friheten som en mycket stark konkurrensfördel, 
men det handlar om att använda den på rätt sätt, och i framtiden innebär det att 
kunna skapa attraktiva upplevelser för den alltmer kräsne konsumenten.” 

 (Christina Bohlin-Malmnäs, BVD) 
 
Upplevelser i form av: 
 
”Nya produkter, alternativa produkter, attraktiva sortiment, attraktiva 
butiksmiljöer, ny teknik, nytt innehåll, nya erbjudanden, nya marknader, nya 
geografiska lägen, en ny mer ansvarstagande agenda.” 

 (Christina Bohlin-Malmnäs, BVD) 
 
Detta påvisar den framtida butikens behov av att vara innovativ. Enligt Andersen 
(1997) handlar konsumtionen i framtiden mer om service än om produkter. Det 
behövs något som förhöjer värdet på de produkter som säljs och detta kan vara 
genom till exempel bättre service. Bättre service kan innefatta bland annat bättre 
upplysning av den vara som köps, men även utformningen av butiken som 
förhöjer produkten och detta kan vara en upplevelse i sig. Värdet kan även höjas 
av att varan förpackas i olika lyxiga förpackningar eller omsluts av flera olika 
lager av papper i exklusivt material påpekar Mattsson (2006). Detta börjar mer 
och mer bli vanligt inom modebranschen, ett exempel kan vara H&M som 
erbjuder mode till relativt låga priser som förpackas i kartonger som ska liknas 
någon typ av krokodilskinn för att förhöja känslan. ’ 
 
Vilka är framtidens kunder? Det är bara en av experterna som har spekulerat i det, 
Bohlin-Malmnäs. Hon tror att kvinnan och småbarnsmamman som länge ansets 
som den största konsumerande gruppen kommer att få konkurrens av 
kundgruppen som är över 50år. Denna grupp är en stor och kapitalstark 
konsumentgrupp idag och som hon tror kommer att vara även i framtiden. De 
äldre blir fler, de är pigga, och de vill konsumera. En annan kundkategori som hon 
tror kommer att stärkas är männen. Allt fler män är pappalediga, och kommer då i 
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kontakt med fler typer av detaljhandelskoncept, vilket förändrar kraven på både 
butiker, produkter och kommunikation. 
 
Det som det även talas om idag är att kunden blir mer och mer schizofren. Den 
schizofrena shopparen som både vill ha lågprisprodukter och lyxvaror är något 
som analytikerna tror kommer att stanna och ge detaljhandeln en rejäl utmaning 
(Warma Faring 2006). Detta är något som Bohlin-Malmnäs även poängterar och 
anser att vi kunder är nyckfulla varelser. Vi värnar om kvartersbutiken samtidigt 
som vi storhandlar hos kedjorna. Vi bygger stora proffsiga kök men vi spenderar 
mindre och mindre tid i våra kök. Detta är intressant och kräver mer av 
detaljisterna vid analys av kunden. 
 
 
5.8 FRAMTIDA STRATEGIER FÖR DEN FRISTÅENDE 
BUTIKEN  
 
Det finns grundläggande råd för hur handlare ska agera för att nå kunderna och 
skapa lönsamhet i verksamheten. Arthur Andersen (1997) anser att bedriva handel 
är så mycket mer än att erbjuda kunden rätt produkter med rätt pris i rätt tid till 
rätt storlek. Det gäller att erbjuda unika produkter (differentiering) på ett 
spännande och skapande sätt (innovation). Det är mycket i experternas åsikter 
som utgår från Andersens teorier om strategier för små företag. Alström anser att 
bland annat följande punkter är viktiga: 
 
”Tydlighet både i sortiment, utseende och geografiskt läge.” 

(Katrin Alström, Tidningen Hus & Hem) 
 
Tydligheten är något som Troell poängterar är en dygd och kan vara svårt för 
fristående butiker, då de i vissa fall behöver tillfredställa flera behov i och med 
den ökade branschglidningen. Enligt Mattsson (2006) är narcissism en tydlig 
trend, vilket innebär att konsumenten vill starkare än någonsin visa vilken social 
klass de tillhör och detta kräver starka produkter som lätt och snabbt identifierar 
vad för någon individ du är som kund. Detta visar på betydelsen av att 
koncentrera sig på en enda nisch för att kunna vara tydlig i sitt budskap. 
Nischning är enligt Andersen (1997) den bästa strategin för den lilla fristående 
aktören. Denna strategi ger ingen effekt om den enbart innebär bra pris, 
bekvämlighet och service, utan det krävs mycket mer. Lyckade butiker baserar sin 
strategi just på produkten och hur de visar upp den enligt Andersen.  
 
Den fristående butiken måste ha något speciellt och eget för att lyckas, som till 
exempel personlighet, service eller ett utvalt exklusivt utbud (Alström). Att 
erbjuda något som kedjorna gör eller inte har möjlighet till att göra, är de flesta av 
experterna överens om att det är ett måste. Bohlin-Malmnäs formulerar det enligt 
följande: 
 
”Tänk globalt, agera lokalt, erbjud differentierade koncept, blanda gärna 
discipliner i form av produkter, upplevelser och tjänster, nätverka, 
produktplacera, erbjud unika lösningar.” 

(Christina Bohlin-Malmnäs, BVD) 
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Bohlin-Malmnäs står för den tron att den fristående butiken i framtiden kommer 
att få en ännu viktigare uppgift på marknaden och det är att erbjuda det som inte 
de stora kedjorna kan göra.  Kolterjahn & Eklund delar åsikten men poängterar att 
det krävs mycket större resurser från ägaren som egen fristående aktör. De måste 
jobba hårdare med hur deras butik och deras nisch ser ut för att de ska klara 
konkurrensen av de stora kedjorna. Bohlin-Malmnäs anser att den fristående 
butikens uppgift är att utmana, komplettera och utveckla detaljhandeln 
 
Enligt vissa av experterna är samarbetet den viktigaste strategin. Ågren menar att 
den fristående butiken i framtiden ska söka sig till, eller blir uppsökt av ett större 
sammanhang för att lyckas och överleva. Han tror inte på att vara ensam som 
aktör och speciellt inte i framtiden. 
 
 
5.9 UTMANINGAR I FRAMTIDEN 
 
Alla experterna är överens om att den fristående butiken kommer att ställas inför 
både nya och redan etablerade utmaningar i framtiden. Experternas visioner 
tillsammans skapar en bild av den fristående butikens situation, där de belyser 
vilka utmaningar som de kan tänkas mötas av i framtiden. För att illustrera detta 
på ett tydligt sätt har jag valt att använda en modell som är modifierad utifrån 
Porters (1980) femkraftsmodell, se figur 3. Porters femkraftsmodell illustrerar 
som ursprunglig modell, de olika konkurrenskrafter som finns i en bransch. Här 
har jag istället valt att illustrera de olika utmaningar som den fristående butiken 
kan tänkas möta. Utmaningarna är namngivna enligt Porters ursprungskrafter och 
under varje namn poängteras vilka utmaningar som påverkar den fristående 
butiken i framtiden och detta är utifrån vad experterna påpekat samt litteratur som 
nämnts tidigare i uppsatsen.  
 
Figur 3: Illustration av de utmaningar som den fristående butiken kan tänkas mötas av i 
framtiden. 
 
 

 
 
 
Källa: Porters (1980) femkraftsmodell modifierad för denna uppsats. 
 
De fem olika utmaningarna som illustreras i figur 3 är utmaningar som den 
fristående butiken måste ta hänsyn till och tampas med i framtiden. Flera av dessa 

Den fristående 
butiken 

Nyetableringshot 

 
Nya internationella 
kedjor som etableras 
i Sverige, nya koncept 
som fungerar på  
små orter. 

Leverantörer 
Leverantörens förhandlingsstyrka   
är stor på grund av den fristående 
butikens storlek. 

Köparen 
Kunden kräver mer i form av  
bland annat längre öppettider 
tillgänglighet och upplevelser. 

Konkurrens bland existerande  
företag 
 Kedjornas kontinuerliga  
sneglande på de fristående butikerna  
för att hitta nya idéer, 

Substitut 
Den flerdimensionella 
konkurrensen, bl. annat 
stormarknader som breddar  
sitt sortiment. 
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utmaningar är redan verkliga idag och kommer i vissa fall att förstärkas med 
tiden.  
 
Den översta utmaningen i figuren är nyetableringshot, vilket handlar om bland 
annat internationaliseringen och globaliseringen i detaljhandeln. De flesta av 
experterna är, som tidigare nämnts överens, om att kedjorna är här för att stanna, 
och de kommer att bli större och större. Strukturen kommer att bli tydligare och 
nya multinationella kedjor kommer att träda in på den svenska marknaden och 
eventuellt köpa upp andra kedjor.  
 
Leverantörer är en annan utmaning som handlar om den fristående butikens 
svårigheter på grund av deras begränsade storlek. Experterna har mycket 
begränsat talat om leverantören till den fristående butiken, men leverantören är 
dock viktig. Den fristående butiken ligger oftast i underläge vid förhandlingar 
med leverantören på grund av att de inte kan beställa tillräckligt stora leveranser. 
De är oftast även lägre prioriterade än vad de stora kedjorna är. Distributionen av 
varorna är oftast förknippat med leverantören och är något som är dyrt för den 
fristående butiken enligt Troell.  
 
Köparen som i detta fall är kunden som detaljhandeln lever för, har förändrats i 
takt med utvecklingen och kräver idag och även i framtiden mer. Krav i form av 
bland annat längre öppettider, bättre tillgänglighet både i lokalisering och 
möjlighet till Internetköp, mer nya unika lättidentifierbara produkter och 
upplevelser. Samtidigt så är kunden schizofren och nyckfull då de både vill ha 
lyxvaror och lågpris. Dessa faktorer gör kundens beteende mer komplext för den 
fristående butiken, som på grund av sin storlek oftast har begränsade resurser att 
lägga på att analysera kunden. 
 
Konkurrens bland existerande företag är något som alltid är en utmaning på något 
sätt för den fristående butiken. De stora kedjorna kommer kontinuerligt att snegla 
på de fristående butikerna enligt Bohlin-Malmnäs, och detta för att kedjorna hela 
tiden måste förnya sig och skapa nya kreativa idéer. Den utmaning som den 
fristående butiken har är att skapa något unikt och eget som de stora kedjorna inte 
har möjlighet till. Det gäller att skapa sig en så säker position som möjligt och den 
fristående butiken har redan en fördel då den oftast har lättare att skapa djupare 
kontakt med kunden än vad kedjorna kan. 
 
 ”Kedjorna kommer troligtvis att försöka hitta nya möjligheter som fungerar på 
de mindre orterna för att kunna fortsätta växa. Detta genom bättre logistik och 
nya butiksformat, genom att kunna erbjuda ett mer blandat utbud så som böcker, 
film och hämtmat i ett och samma koncept.” 
   (Magnus Ohlsson, Detaljhandelsinstitutet) 
 
Ohlsson tror på att kedjorna kommer att försöka hitta nya koncept, vilket inte alla 
experterna har poängterat i sina visioner. Detaljhandelskedjan Clas Ohlson är ett 
exempel på ett företag som nu har börjat satsa på butikskoncept som ska fungera 
på mindre orter där många kedjor ännu inte velat etablera sig på grund av för lågt 
invånarantal. Trendanalysföretaget Global Design Resources (GDR) från 
Storbritannien har även sett tendenser till att kedjorna försöker hitta nya vägar att 
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nå kunden på (Dagens Handel 2006). Kunderna har tröttnat på likartade 
jättebutiker och vill hellre göra sina inköp på kvartersbutiken. Detta bemöts av 
kedjor som telekomoperatören Orange genom oskyltade butiker ibland annat 
Notting Hill i London. För att komma bort från de traditionella mobiltelebutikerna 
har företaget inrett butiken likt ett galleri med trägolv och på väggarna hänger slitna 
träramar med bilder som mobilanvändarna själva tagit. Ett mycket begränsat antal 
telefoner visas i plexiglasmontrar med handtextade lappar intill, allt detta för att 
skapa kvartersbutikskänslan (Dagens Handel 2006). Detta tyder på att kedjorna 
ständigt är ute efter nya ideér, vilket sätter ännu större press på den fristående 
butiken. 
 
Substitut som är den sista utmaningen i figuren belyser bland annat den 
flerdimensionella konkurrensen och branschglidningen i detaljhandeln. 
Stormarknader som breddar sina sortiment och erbjuder allt under ett tak är ett 
exempel. I dessa stormarknader dyker produkter upp som egentligen tillhör en 
annan bransch än dagligvaruhandeln, som på så sätt blir ett substitut för den 
fristående butikens produkter. Troell poängterar detta:  
 
”Branschglidning i butiken kan vara både försvårande och underlättande för de 
mindre butikerna. Tydlighet är en dygd. Små butiker kan därför ha svårt att både 
tillfredställa flera behov och samtidigt vara tydliga i sina koncept.” 
 (Meta Troell, Svensk Handel) 
För att klara sig som fristående butik krävs tydligt genomtänkta produkter som 
inte kan konkurreras ut av substitut varor från andra kedjor.  
 
De olika utmaningar som figur 3 illustrerar är som sagt en sammantagen bild av 
vad som den fristående butiken eventuellt kommer att mötas av i framtiden. 
Denna bild är utifrån min tolkning av experternas visioner och vad tidigare studier 
visar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finns det en framtid för den fristående butiken?  Magisteruppsats 10p, Louise Bennich VT06 

42 

 

6. SLUTDISKUSSION 
 

I denna slutdiskussion kommer en mer sammantagen bild att presenteras utav det 
viktigaste och mest relevanta av analysen. 
 
 
 
Att strukturomvandlingen som skett under den senaste tiden i den svenska 
detaljhandeln har påverkat butiksstrukturen verkar de flesta vara överens om. 
Denna omvandling har påverkat butiksstrukturen i Sverige på så sätt att det bildats 
två läger, kedjorna och de fristående butikerna. Kedjorna har tagit större och 
större marknadsandelar av de små fristående aktörerna. Detta är en kort 
beskrivning av den bakgrund som påverkat valet av forskningsfråga som i detta 
arbete är: Hur ser framtiden ut för en butik inom detaljhandeln som inte är 
ansluten till en kedja (fristående butiker)? 
 
Jag kommer att besvara forskningsfrågan genom att lägga fram de olika faktorer 
som experterna har talat om och försöka skapa en sammanfattande bild av 
framtiden tillsammans med utmaningarna och de framtida scenarierna. Försöka 
svara på om det finns en framtid för den fristående butiken ur en entreprenörs 
synvinkel. Av experternas uttalanden har det framkommit många intressanta 
faktorer kring framtiden.  
 

 Den fristående butiken skapar dynamik i handeln. De experter som 
har en positiv framtids bild av den fristående butiken, anser att det behövs 
även fristående butiker i detaljhandeln för att handeln ska vara intressant 
och  dynamisk. 

 Marknadsplatserna som helhet kan ha betydelse för den fristående 
butiken. De dyker upp fler och fler marknadsplatser, där alla aktörer 
tillsammans bildar ett gemensamt koncept. I vissa av dessa 
marknadsplatser har den fristående butiken en roll och kan på så sätt 
lyckas i framtiden tror vissa experter.  

 Kunden kräver mer i framtiden. Kunden kommer i framtiden vara mer 
utbildad, ha tillgång till mer information, trötta på massmarknadsförda 
produkter, vilja ha mer upplevelser och omväxling och eftersom kunden 
har mindre tid så krävs längre öppettider och bättre tillgänglighet. En 
intressant aspekt är även att kunden kommer vara mer schizofren på grund 
av att de kommer handla både lyx och lågpris varor. För att den fristående 
butiken ska kunna ha en framtid måste hänsyn tas till dessa ökade krav. 

 Samarbete eller samverkan i framtiden. Då de fristående butikerna inte 
kan skapa skalfördelar anser vissa experter att det behövs någon form av 
samarbete i framtiden. Samarbete för att hålla nere kostnader, samarbete 
för att skapa en gemensam vision på marknadsplatsen eller samarbete i 
form av att den fristående butiken blir delaktig i någon kedja (det sist 
nämnda skulle betyda att den fristående butiken inte har någon framtid). 

 Framtiden har inte plats för hobbydrivna butiker. Experterna menar 
att det inte i lika stor grad i framtiden kommer finnas utrymme för aktörer 
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som driver butik i hobbysyfte. Detta på grund av bland annat den ökade 
konkurrensen men även att handeln idag präglas i stor grad av faktorer 
som kostnadsminimering och effektivisering. Skatter och lagar gör det 
inte ekonomiskt att driva en fristående butik.  

 Tydliga strategier i framtiden. Det som klart går att utläsa av de 
material som presenterats i detta arbete är att i dagens detaljhandel går det 
inte att bara ”hänga med” och lyckas utan att ha en klar och genomarbetad 
strategi. För att klara sig som fristående måste butiken erbjuda något unikt 
som inte de stora kedjorna har möjlighet till. Differentiering och 
nischning är fokus för den fristående butiken där de måste vara tydliga i 
sin strategi och sina produkter. Vissa experter menar att samarbete med 
andra aktörer är det enda rätta, andra menar att de måste skapa 
upplevelser utöver sina unika produkter för att utmärka sig. 

 
De fristående aktörerna befinner sig i en mycket svårare position i dagsläget och 
måste verkligen klargöra sina strategier och handla mer strategiskt än tidigare för 
att lyckas. Sammanfattningsvis så skapar den fristående butiken hos de flesta 
experterna positiva associationer. Den fristående butiken skapar handeln och dess 
upplevelse. Men faktorer som bland annat skalfördelar, kostnadsminimering, 
effektivisering, professionellt affärsmässigt agerande, lagar och skatter påverkar 
strukturen i detaljhandeln, där jakten på lönsamhet har ökat. Förr i tiden drevs 
butiker mer av intresse än vad det gör idag. Den fristående butiken kommer i 
framtiden, men även redan idag, att ställas inför stora utmaningar så som: 
 

 Kundens ökade krav. 
 Nya stora internationella kedjor med nya koncept. 
 De stora kedjornas ständiga sneglande. 
 Svårigheter med att förhandla på grund av storlek. 
 Substitutvaror som erbjuds inom andra branscher. 

 
För att de fristående butikerna ska ha en möjlighet att klara av dess utmaningar 
måste de enligt experterna bland annat: 
 

 Se till kundens behov och ökade krav, viktigt att komma nära kunden. 
 Vara tydliga i sitt koncept och sina produkter. 
 Skapa nya innovativa och unika koncept med unika produkter i en unik 

butiksmiljö. 
 Skapa upplevelser. 
 Eventuellt samarbeta med andra fristående aktörer för att hålla nere 

kostnader. 
 Våga utmana! 

 
Det är svårt att säga om det finns en framtid för den fristående butiken. Det som 
tydligt visas är att många av experterna tror på en marknad för den fristående 
butiken i framtiden, men det finns även de som inte tror på dess framtid. Två 
tänkbara scenarier har framkommit ur experternas uttalande, vilka är: 
 

 Scenario 1: Att kedjorna kommer att fortsätta ta marknadsandelar från de 
fristående butikerna. De fristående butikerna kommer inte att klara av den 
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ökade konkurrensen och de nya utmaningar som framtiden ger. Antingen 
slås de ut eller så blir de uppköpta av de stora kedjorna.  

 
 Scenario 2: Att den fristående butiken alltid kommer att ha en plats i 

detaljhandeln, kanske i lika stor grad som nu. Den fristående butiken 
kommer då att trotsa de utmaningar som framtiden innebär och fungera 
som komplement till eller utmaning för de stora kedjorna. 

  
Samtidigt som experterna har visioner om framtiden för den fristående butiken är 
det även klart enligt experterna att kedjorna är här för att stanna. Uppköp mellan 
olika kedjor i Sverige och i övriga världen kommer att fortsätta eller till och med 
öka. För att den fristående butiken ska överleva i framtiden måste butikerna 
fortsätta att utmana, komplettera och utveckla detaljhandeln. Entreprenören hos 
oss människor måste få träda fram och driva nya idéer och infallsvinklar genom 
nya koncept, kommer detta inte att ske finns möjligheten att kedjorna kommer att 
fortsätta att ta marknadsandelar. Men detta är något som återstår att se, om de 
fristående butikerna kan anta utmaningen och lyckas i framtiden. Jag tror att det 
finns fler som mig, med en stark drivkraft som i framtiden kommer att kunna 
utmana och utveckla detaljhandeln genom att starta och driva en egen butik. 
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7. KOMMENTARER OCH FÖRSLAG 
TILL FORTSATT FORSKNING 

 
 
 
Denna framtidsstudie har givit en bild av framtiden för den fristående butiken, där 
två framtida scenarier har framträtt. Det som kvarstår är att se vad som slår in i 
framtiden. Om jag skulle få möjligheten att göra om denna studie skulle jag 
absolut använda mig av Delphi-metoden igen. Genomförandet av Delphi-metoden 
har varit en intressant resa, som har givit stor lärdom. Samtidigt har det varit ett 
massivt arbete att sammanställa de skrivglada paneldeltagarnas visioner. Det har 
även varit ett tidskrävande arbete att påminna deltagarna, då det för vissa varit 
svårt att få tid till att formulera och skicka sina svar i tid. Det finns vissa delar som 
jag särskilt skulle förändra vid en ny undersökning nämligen: 
 

 Genomföra fler omgångar, för att få ut mer material och möjligheten till 
att erhålla ett mer enande svar. 

 Mer tid till experterna för att alla skulle kunna vara med till slutet på 
studien.  

 Frågorna skulle vara mer fokuserade på specifikt vad som önskades få 
fram av undersökningen. Denna studie gav lite för varierande svar.  

 
Under uppsatsens arbete har ytterligare funderingar uppkommit nämligen; finns 
det något annat underliggande som påverkar utvecklingen? Motarbetas den 
fristående butiken av kedjornas dominanta ställningar på marknaden? Intressant 
skulle vara att undersöka denna fråga genom att intervjua de fristående butikernas 
ägare. En annan intressant aspekt är att undersöka om distributörerna på något sätt 
påverkar den fristående butikens framtid, genom bland annat vägran av leverans 
till butiken. Är det verkligen fri konkurrens i detaljhandeln idag?  
 
Ytterligare en intressant frågeställning är att kartlägga kedjornas framtidsplaner 
och på så sätt få en bild av den fristående butikens framtida situation. Detta kan 
dock vara svårt om kedjorna inte vill avslöja sina planer. Här kan möjlighet finnas 
att se hur kedjorna agerar i andra länder där utvecklingen ligger före den svenska 
utvecklingen. Att tillsammans med kedjornas eventuella framtidsplaner 
genomföra en form av tolkning av ett framtida scenario.  
 
Konsumenterna är även intressanta i detta sammanhang, det har gjorts 
undersökningar på vad konsumenterna anser om de stora kedjorna och de små 
butikerna. Samtidigt så nämner experterna i denna studie att konsumenterna är 
nyckfulla och gör inte som de alltid påstår sig göra. Genom djupintervjuer, 
eventuellt fokusgrupper av konsumenten finns även en möjlighet att skapa sig en 
bild av om framtiden för den fristående butiken.  
 
Det finns oändligt många infallsvinklar på detta problem, då det finns många olika 
faktorer som kan påverka utvecklingen. Vid ett regeringsskifte till hösten 2006 
kanske eventuella lagstiftningar kan ändras, vilket kan påverka den fristående 
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butikens framtid. Med dessa ord vill jag påpeka ämnets stora relevans och ger dig 
som läsare möjligheten att själv spinna vidare på de förslag som nämnts.      
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Dagligvaruhandeln: 

 
 
Skohandeln: 

 
 
Järn Bygg & Färghandeln: 
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Handeln med Ur & Guld: 

 
 
Sport & Fritidshandeln: 

 
 
Möbelhandeln:  

 
Statistik hämtad från Branschfakta 2005 
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Bilaga 2. 
Delphi-studie: 

Den fristående butiken och framtiden 
 

Stockholms Universitet, Nordiska Detaljhandelslinjen 180p,  
Magisteruppsats VT 2006  
Författare: Louise Bennich Tel: 0709286888 
Mail: lobe8067@student.su.se 

 
Bakgrund 
 
Detaljhandelsstrukturen har förändrats enormt under de senaste 10 till 20 åren i 
Sverige. Internationalisering och globalisering är faktorer som präglar 
detaljhandeln som bland annat bidrar till skalfördelar för de stora kedjorna. I dag 
består detaljhandeln i stort sätt av två läger; de stora kedjorna och de små  
fristående butikerna. De stora kedjornas andel av den totala marknaden ökar 
enligt trenden och de fristående butikernas andel av marknaden blir därmed 
mindre. Enligt forskare så ställer denna förändring större krav på de fristående 
butikerna, att de måste agera mer strategiskt än någonsin för att lyckas och 
överleva. Med  detaljhandeln menas detaljhandeln i stort inklusive 
dagligvaruhandeln. 
 
Med denna kortfattade bakgrundbeskrivning tillsammans med dina erfarenheter 
och kunskap inom detaljhandel, vill jag att du beskriver hur din vision (scenario) 
ser ut kring detaljhandeln och den fristående butiken i framtiden (ca10-20 år 
framöver), vilka tankar och idéer har du kring detta? Vad tror du kommer att 
hända? Hur kommer strukturen av detaljhandeln se ut i framtiden? Hur ska den 
fristående butiken agera för att lyckas och överleva?   
 
Dessa frågor ska enbart fungera som riktlinjer inte begränsningar för vad du 
kommer att beskriva. För att detta ska ge något för uppsatsen anser jag att 
visionen bör vara minst ett A4 i storlek, men däremot helst inte längre än fem A4 
(om det är någon som är skrivglad). Ert papper ska vara mailat till mig senast den 
24: e april kl 9.00. Efter denna inlämning kommer jag att sammanställa och korta 
ned dessa papper till ett papper så att ni får ta del av varandras syn på framtiden. 
Av det sammanställda pappret vill jag ytterligare ha kommentarer kring vad de 
andra har sagt som en sista fas i denna studie.  
 
Jag är mycket glad och tacksam för att ni vill delge mig er syn kring detta aktuella 
och intressanta ämne. Förhoppningsvis är detta intressant även för er då ni får 
erhålla de andra deltagarnas syn på detaljhandelns framtid. Självklart kommer ni 
även att få ta del av hela den slutgiltiga magisteruppsatsen till sommaren.  
 
Lycka till och Glad påsk 
Med vänliga hälsningar  
Louise Bennich 
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Bilaga 3.  
 
Hej. 
 
Hoppas att Valborgshelgen har varit bra och att du inte blåst bort… 
Denna studie har tyvärr dragit ut lite på tiden och jag hoppas att detta inte ställer 
till det för dig när du nu ska svara på den andra delen av Delphi studien. I detta 
mail bifogar jag en sammanställning av deltagarnas visioner där din egen vision 
inte är med. Jag har kortat ned allas visioner kraftigt för att det ska bli enklare och 
gå snabbare för dig.   
 
Först och främst vill jag att du läser den sammanställning jag gjort av de olika 
paneldeltagarnas visioner. Fundera över om sammanställningen påverkar din 
tidigare vision. Syftet med denna andra del i Delphi studien är att du ska få 
möjlighet att kunna ändra eller lägga till ytterligare till din tidigare vision. Om din 
tidigare vision efter denna läsning är oförändrad så skriver du det men vill du 
ändra så vill jag att du skriver vad som ändrats eller vilken/vilka deltagare du 
håller med eller inte. Jag vill även att du kommenterar om du tycker något 
speciellt om något som de andra har skrivit.  
 
Som jag skrev i tidigare mail så vill jag gärna ha en beskrivning av dig, vad exakt 
du arbetar med och vad du har för erfarenheter och utbildning som jag kan 
använda mig av i arbetets presentation av dig. Vore toppen om du kunde bifoga 
den tillsammans med svaret. 
 
Svaret på denna del behöver jag snarast möjligt men dock senast den 9 maj.  
 
Om det är några funderingar så tveka ej att maila eller ringa.  
Tack ännu en gång för din medverkan. 
 
Hälsningar 
Louise 
 
 
 


