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Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för den pågående förändringen i 

konkurrenssituationen inom svensk sporthandel särskilt genom den framväxande e-handeln. 

Metod: En komparativ flerfallstudie med en kvalitativ ansats, där datainsamlingen främst 

skett genom semistrukturerade intervjuer med tre aktörer inom den svenska sporthandeln 

samt två oberoende aktörer med hög kunskap om branschen. 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen är uppdelad i två delar, där den första 

delen berör fysisk butikshandel, e-handel och e-handelns effekt på den fysiska butikshandeln. 

Den andra delen utgörs av de tre omvärldsmodellerna Porters femkraftsmodell, PEST-

modellen och SWOT-modellen.  

Slutsatser: Konkurrensen i den svenska sporthandeln är hög och har blivit allt mer intensiv 

de senaste åren vilket till stor del beror på den framväxande e-handeln, men även på grund av 

en branschglidning, XXL:s inträde på den svenska marknaden samt leverantörernas ökade 

förhandlingsstyrka. E-handeln har öppnat upp för nya aktörer och har påverkat 

konkurrenssituationen genom att bredda utbudet, pressa priserna och öka tillgängligheten och 

bekvämligheten för konsumenterna. En tydlig effekt på marknadens aktörer beträffande den 

förändrade konkurrensen är integrationen mellan fysisk butikshandel och e-handel, 

anpassning till ny teknik samt en unik positionering i förhållande till konkurrenterna.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Abstract 
Title: Traditional sports retailing under e-commerce pressure - an analysis of the competitive 

situation within Swedish sports retailing 

Seminar date: 2018-01-11  

Institution: School of Business, Örebro university  

Course: Bachelor Thesis in Business, 15 ECTS 

Authors: John Jonasson, Rasmus Liljebäck 

Advisor: Mari-Ann Karlsson 

Purpose: The purpose of the study is to increase understanding of the ongoing change in the 

competitive situation in the Swedish sports retailing, especially through the emerging e-

commerce.  

Methodology: A comparative multi-case study with a qualitative approach, where data 

collection was mainly conducted through semi-structured interviews with three actors in the 

Swedish sports retailing and two independent actors with high knowledge of the industry. 

Theoretical perspectives: The theoretical framework is divided into two parts, where the 

first part concerns physical retail, e-commerce and its effect on physical retail. The second 

part consists of three models: Porter's five forces, PEST and SWOT which were included to 

increase the understanding of the ongoing competitive situation. 

Conclusions: The competitive situation in the Swedish sports retail has changed over the past 

years, largely due to the emerging e-commerce, but also due to cross-industry offerings, 

XXL’s entry into the Swedish market as well as suppliers increased bargaining power. E-

commerce has opened up for new players and has affected the competitive situation by 

broadening supply, increasing price pressure and increasing accessibility and convenience for 

consumers. A clear effect on the market players regarding the changing competition is the 

integration between physical stores and e-commerce, adaptation to new technologies and a 

need to develop a unique positioning relative to competitors. 
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1. Introduktion  

I introduktionskapitlet beskrivs bakgrunden till studien och en problematisering av det område 

studien berör. Bakgrund och problematisering leder sedan vidare till studiens syfte vilken har för 

avsikt att besvaras genom de formulerade frågeställningarna. Till sist avslutas kapitlet med en 

avgränsning för studien.  

1.1 Bakgrund  

Sportartiklar säljer som aldrig förr vilket gjort sporthandeln till en marknad under expansion. 

Det framgår tydligt då sporthandelns omsättning har ökat från 17 miljarder kronor till 24 

miljarder kronor de senaste sju åren (Wickmark, 2016). Det är även en marknad under 

förändring då trender likt konceptmässig breddning, differentiering och kostnadsledarskap, 

ökade kanalalternativ och nya marknadsföringskanaler som började på 1990-talet inte avtagit 

utan snarare accelererat och fortsätter än idag (Kask & Hultman, 2016). Konkurrensen har 

också blivit hårdare inom sporthandeln under de senaste åren. Mikael Öhrn, customer 

experience manager på Team Sportia, beskriver konkurrensen inom sportsegmentet som 

knivskarp vilket drivs på av både butikskonkurrenter och rena e-handelsaktörer. 

Fortsättningsvis menar han att en bra e-handel ses som en kvalitetsstämpel för ett företag, och 

de som lyckas digitalisera sina fysiska butiker kommer ha en given fördel framöver (Allhorn, 

2017b). 

  

Stadium, Intersport och Team sportia var länge en ohotad topptrio inom den svenska 

sporthandeln, men XXL är en aktör som har skakat om sporthandeln sedan de öppnade sitt 

första varuhus i Bromma i Stockholm 2010 (Market Rapport, 2017). Den nya aktören, som 

idag har 22 varuhus i Sverige, är nu den tredje största sporthandlaren i Sverige sett till 

försäljning och har enligt Andreas Svensson, analytiker på HUI, skakat om branschen med 

deras satsning på stora butiker och låga priser. Vidare menar Andreas Svensson att tillväxten 

främst beror på att de tagit andelar från konkurrenterna, men också på grund utav att sport- 

och fritidshandeln har haft en bra utveckling i och med intresset för motion och hälsa (Market 

Rapport, 2017). En annan stor aktör som tagit sig in på den svenska marknaden de senaste 

åren är franska Decathlon, som en av världens största sportkedjor med över tusen butiker runt 

hela världen. De är dock i nuläget endast belägna med två butiker i Stockholm, samt en 

nyöppnad butik i Uppsala (Häll, 2017). 
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Konkurrensen inom sporthandeln kommer även från annat håll. En allt större del av 

försäljningen i den svenska detaljhandeln går idag via e-handeln, och transparensen online 

har blivit en prispressande faktor som gör det tufft för butiker med en svagare prisimage 

(Market Rapport, 2017). Patrik Hedelin, partner på riskkapitalisten E-equity, bedömer även 

att e-handeln kommer fortsätta att accelerera i tillväxt, och det kommer att gå ännu fortare än 

vad det gör i dag, framförallt när det gäller kläder. Vidare menar han att den yngre 

generationen har ett annat köpbeteende vilket gör att den demografiska förändringen driver 

på e-handelns framväxt (Bränström, 2017b). Andreas Stenman, som under 2016 var 

Sverigechef på XXL, delar dessa uppfattningar och berättar i en intervju med Market att 

digitaliseringen har inneburit ett förändrat konsumentbeteende vilket får effekter i hela 

detaljhandeln och de företag som inte har kontroll på sina kostnader kommer att få det tufft 

då konkurrensen inom sporthandeln blir allt hårdare (Sydner, 2016). En renodlad nätaktör 

som har etablerat sig inom svensk sporthandel är Sportamore, som hade en 

försäljningstillväxt på 29 procent 2016, vilket är en betydligt högre tillväxt än de ledande 

aktörerna i den svenska sporthandeln. Idag har Sportamore runt 700 000 aktiva kunder, vilket 

är en ökning med 55 000 bara under det sista kvartalet 2016 (Allhorn, 2017a). Det är enligt 

Hultman & Kask (2016) en tidsfråga innan de stora sporthandlarna uppmärksammar e-

handeln och Sportamore, som satsar på att bygga en ledande position inom e-handeln.  

 

Under 2016 växte den totala e-handeln med 16 procent, och en av de branscher som visade 

högst försäljningstillväxt inom e-handel under samma år var sport- och fritidsvaror som stod 

för en 28 procentig ökning. E-handeln, som 2016 utgjorde 7,7 procent av den totala 

försäljningen i detaljhandeln i Sverige ökade totalt med cirka åtta miljarder och stod för en 

tredjedel av hela tillväxten i den svenska handeln 2016 (E-Barometern, 2017). I HUI 

Researchs prognos förväntas e-handeln utgöra 20–30 procent av detaljhandelns försäljning år 

2025, vilket kommer att innebära ett minskat butiksbestånd. Rapporten “Det stora 

detaljhandelsskiftet” från HUI Research på uppdrag av Svensk Handel räknar med att mellan 

5 800 och 10 800 butiker kommer att försvinna i sällanköpshandeln till 2025 (HUI Research, 

2017), vilket ställer krav på butikskedjorna att göra butikerna tillräckligt intressanta för att få 

kunderna att vilja besöka dem. Statistik från rapporten visar att antalet butiker inom 

sporthandeln redan har minskat med 15 procent mellan åren 2008 och 2015 och enligt HUI 

Research har e-handeln och ökad konkurrens redan gett konsekvenser för 
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elektronikbranschen, där kedjor som Expert, ONOFF och PC City har försvunnit från 

marknaden (HUI Research, 2017).  

 

Digitalisering och globalisering är två faktorer till att priserna pressas i svensk handeln, och 

kunderna kan idag med enkelhet leta upp den aktör med lägst pris på nätet, vilket oftast inte 

är i den fysiska handeln (HUI Research, 2017). Därmed utgör konkurrensen på nätet både 

från svenska och internationella företag ett hot för de traditionella sportkedjorna i Sverige. 

Globaliseringen har tillsammans med digitaliseringen har möjliggjort en gränslös handel då 

e-handelsplattformarna finns tillgängliga när som helst och överallt, vilket gör det enklare för 

en konsument besöka en tysk e-handelssajt än att gå till den närmaste fysiska butiken (HUI 

Research, 2017). Enligt HUI Research (2017) har tillväxten i svensk utlandskonsumtion ökat 

kraftigt, 113 procent mellan 2003 och 2009, och dess andel av den totala konsumtionen har 

stigit. Den största faktorn till varför svenskar väljer att handla från utlandet är ett lägre pris 

och detta medför att den svenska handeln blir konkurrensutsatt från internationella aktörer 

som potentiellt arbetar efter helt andra förutsättningar än de som råder i Sverige (Bränström, 

2017a). Antalet registrerade näthandlare från europa som riktar sin försäljning mot svenska 

konsumenter ökade från 12 stycken 2009 till 489 stycken 2016 (Bränström, 2017a). 

 

Zalando är ett exempel på en utländsk nätaktör, som redan skördat stora framgångar på den 

svenska modemarknaden sedan deras etablering 2012 och erbjuder idag ett stort sortiment av 

sportmode till svenska konsumenter. Veckans Affärer (2017) skriver dessutom att den 

amerikanska e-handelsjätten Amazon väntas komma till Sverige inom ett år och deras intåg 

på den svenska marknaden kan komma att resultera i förödande konsekvenser för många 

svenska handlare och butiker (Bränström, 2017c). Amazon har växt i USA genom god 

service och snabba leveranser och kan komma att lämna den svenska detaljhandeln i ett 

problematiskt läge om de inte utvecklar en effektivare på e-handel (Bergin, 2017). Amazon 

har inte ännu etablerat verksamheten i Sverige men trots det påverkar de redan den svenska 

handeln då Amazon toppar listan av mest populära e-butikerna i Sverige (Lindstedt, 2016). 

Som svar på Amazons kommande etablering har den nordiska e-handelssajten CDON valt att 

ställa om till Amazons marknadsplats-koncept, där de har breddat sitt sortiment, bland annat 

med sportartiklar (Gunnilstam, 2017). 
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1.2 Problematisering 

Enligt Grewal, Iyer & Levy (2004) har ingenting har fått så stor uppmärksamhet av 

återförsäljare, tillverkare, konsumenter och allmänhet som innovationen av e-handeln, och 

ingen annan typ av konkurrens hotar att förstöra den traditionella detaljhandeln mer än 

internetförsäljning. Konsekvenserna av internets uppkomst har enligt Hagberg, Sundström 

och Egels-Zandén (2016) bland annat gett upphov till förändrade affärsmöjligheter, 

affärsmodeller, handelsformer, köpprocesser och omvandlingen av lokala butiker till globala 

marknader. Då nya företag fokuserade på e-handel resulterade det i att butikskedjor var 

tvungna att följa efter och starta upp e-handel. Samtidigt har många e-handelsföretag 

etablerat fysiska butiker och på så sätt har en multikanals-försäljning växt fram (Hagberg, 

Sundström och Egels-Zandén, 2016). Digitaliseringen kan enligt Hagberg, Sundström & 

Egels-Zandén (2016) ses som en pågående omvandling av detaljhandeln som ska studeras 

“inifrån” och därmed inte som något som sker “utanför” som sedan överförs till 

detaljhandeln. Det är sannolikt att digitaliseringen kommer att få långtgående effekter på 

återförsäljare, konsumenter, anställda och samhälle och därmed finns det ett behov av 

förståelse för fenomenet (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). Den tekniska 

utvecklingen kommer fortsätta att driva på ytterligare omorganisationer i detaljhandeln, men 

enligt Watson (2011)  innebär digitaliseringen dock inte bara inhemsk konkurrens utan 

öppnar tillsammans med globaliseringen upp för transnationella återförsäljare vilket kan bli 

en stor utmaning för detaljhandeln.  

 

I likhet med Watson (2011) skriver Hultman och Kask (2016) i sin studie på 74 svenska 

detaljister i den svenska sporthandeln, att när det sker stora förändringar och då nätkanaler tar 

över distributionen så räcker det inte att vara den bästa aktören i ett äldre system, vilket 

tidigare har varit den bästa butiken på en geografisk avgränsad marknad, då kunderna flyttar 

över till e-handeln där nationella gränser och avstånd inte existerar. Författarna menar vidare 

att då e-handelns andelar ökar så är det troligt att vi i en inte alltför avlägsen framtid kommer 

se globala e-handelsjättar träda in i den svenska sporthandeln och ta stora andelar av 

marknaden i och med att konkurrensen blir mer gränslös.  

 

I samma studie av Hultman och Kask (2016) har de undersökt vilka marknadsföringskanaler 

och distributionskanaler, online och offline, som är mer ändamålsenliga för vinst och tillväxt. 

Författarna menar att det genom Internet har tillkommit nya butiksformat och 
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marknadsföringskanaler och därmed har det varit intressant att studera huruvida gamla och 

nya kanaler samexisterar och konkurrerar med varandra. Studien visar att de sportdetaljister 

som har en hög andel försäljning online är sammankopplade med hög tillväxt, samtidigt som 

de fysiska distributionskanalerna är sammankopplade med hög vinst. Studien visar även att 

renodlade e-handelsaktörer, aktörer med endast fysiska butiker, samt de som blandar 

kanalerna, konkurrerar parallellt om kunderna. 

 

När nya aktörer etablerar sig på nya marknader tenderar det enligt Keiko & Masatoshi (2012) 

att resultera i ekonomiskt tillväxt då etableringen leder till nya arbetstillfällen, samtidigt kan 

det driva mindre effektiva företag bort från marknaden. Det betyder att de nya aktörerna ökar 

konkurrensen på marknaden vilket resulterar i att företag antingen lämnar marknaden, eller 

att de stora företagen på marknaden tappar marknadsandelar. Konkurrens kan enligt Eriksson 

(2004) emellertid ses som mer eller mindre intensiv, det vill säga konkurrensens intensitet. 

En ökad konkurrensintensitet leder till ökad instabilitet och bidrar till dynamik och prispress i 

en bransch. En dynamisk bransch är en bransch i förändring, där konkurrens är en stark 

drivkraft. Med detta sagt ökar dynamiken i en bransch då konkurrensintensiteten ökar 

(Eriksson, 2004).  

 

Som det tydligt framgår i bakgrund och problematisering är den svenska sporthandeln under 

förändring där digitaliseringen och e-handelns framväxt är en av faktorerna som påverkar 

konkurrensen i branschen. Detta gör det högaktuellt att studera den rådande 

konkurrenssituationen i den svenska sporthandeln. 
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1.3 Syfte  

Syftet med studien är att öka förståelsen för den pågående förändringen i 

konkurrenssituationen inom svensk sporthandel särskilt genom den framväxande e-handeln. 

1.4 Frågeställningar 

● Vilka är de huvudsakliga faktorer som påverkar konkurrensen inom svensk 

sporthandel idag? 

● Vilka är de viktigaste påverkansfaktorerna från den framväxande e-handeln inom 

svensk sporthandel? 

● Vilka effekter kan identifieras hos marknadens aktörer inom svensk sporthandel 

beträffande den förändrade konkurrenssituationen? 

1.5 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att undersöka det nuvarande läget i den svenska sporthandeln. De 

som utgör undersökningsobjekt i studien är dels tre återförsäljare inom den svenska 

sporthandeln: Stadium, Intersport och Sportamore, samt de två oberoende 

undersökningsobjekten Sportfack och Sportforum. Dessa fem undersökningsobjekt kommer 

utgöra en central del av analysen. Sett till de omvärldsmodeller som använts är studien 

avgränsat till Porters femkraftsmodell, SWOT-modellen samt PEST-modellen.  
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2. Metod  

I metodkapitlet redogörs de metodval som ligger till grund för hur studien har genomförts. Kapitlet 

inleds med studiens forskningsdesign och följs av urvalsmetod, där val av fallföretag och 

respondenter presenteras. Därefter presenteras datainsamlingsmetod som visar tillvägagångssättet 

för den data som samlats in för arbetet. Kapitlet avslutas till sist med studiens trovärdighet.    

2.1 Forskningsdesign   

Utifrån studiens syfte, att öka förståelsen för den pågående förändringen i 

konkurrenssituationen inom svensk sporthandel särskilt genom den framväxande e-handeln, 

har en kvalitativ ansats valts för arbetet. En kvalitativ ansats möjliggör att studien bidrar med 

en djupare förståelse för hur aktörer inom den svenska sporthandeln upplever 

konkurrenssituationen. Kvalitativa studier har enligt Bryman och Bell (2011) en 

forskningsstrategi som innebär att tyngdpunkten vid datainsamling och analys ligger på ord 

snarare än kvantifiering och siffror, vilket kännetecknar kvantitativa studier.  

 

Studiens design tar form av en komparativ flerfallstudie på tre olika företag i den svenska 

sporthandeln, samt två oberoende aktörer vilka kan erbjuda expertis om branschen. En 

fallstudieansats är enligt Christensen m.fl. (2010) användbar för att tränga under ytan och 

studera komplexa sociala processer för att första vad och varför någonting händer. Den 

komparativa designen innefattar enligt Bryman och Bell (2011) en jämförelselogik då den 

utgår från att skapa bättre förståelse för en särskild företeelse genom att använda två eller fler 

fall. En fallstudieansats, utan den komparativa designen, rör annars endast ett enda “fall” och 

är en väl använd och populär forskningsdesign inom företagsekonomisk forskning som oftast 

förknippas med kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). En tvärsnittsdesign, vilket 

innefattar både kvantitativ och kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2011) anser vi hade blivit 

för omfattande för vår studie.   
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2.2 Urvalsmetod 

Vi har använt oss av ett målstyrt urval när vi valt fallföretag, vilket är en form av icke-

sannolikhetsurval, vilket enligt Bryman och Bell (2011) innebär att forskarna inte väljer 

fallföretag eller respondenter på slumpmässig basis utan istället strategiskt gör ett urval som 

är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Denna urvalsmetod användes då studien 

endast hade möjlighet att involvera ett fåtal företag. Bryman och Bell (2011) menar att det 

ofta händer att forskarna väljer ut fallföretag och respondenter som ska avspegla variationen 

som råder i ursprungsgruppen, detta för att de olika fallföretagen skiljer sig i form av 

egenskaper eller andra viktiga aspekter. För att öka förståelsen för den pågående förändringen 

i konkurrenssituationen inom svensk sporthandel särskilt genom den framväxande e-handeln 

har studien haft för avsikt att involvera minst en renodlad e-handelsaktör samt en av de 

största sporthandlarna i Sverige.  

 

2.2.1 Val av fallföretag  

I urvalet av fallföretag har vi strävat efter att hitta företag som representerar en betydande 

omsättningsvolym inom den svenska sporthandeln, dels när det gäller traditionell 

butikshandel, dels när det gäller e-handel. Att sträva efter svar från volymmässigt starka 

aktörer torde minska risken för fel i ett icke-sannolikhetsurval. De företag som tillfrågats i 

första hand har varit de två största aktörerna inom traditionell sporthandel i butik samt den 

största aktören inom sporthandel på nätet i Sverige. I detta urval kommer svar att erhållas från 

aktörer som representerar en omsättningsvolym på ca 9 Mdr av totalmarknadens ca 24 Mdr 

(Wickmark, 2016), det vill säga tillsammans knappt 40 procent av den svenska marknaden. 

Nedan presenteras de tre fallföretag som ingår i studien.  

  

● Stadium är en svensk detaljhandelskedja inom sportutrustning som grundades 1974 

och är idag den ledande aktören i svensk sporthandel med omkring 125 butiker i 

Sverige (Stadium, 2017) och en omsättning på ca. 5,5 miljarder svenska kronor 

(Allabolag, 2017c). 

● Intersport är en väletablerad aktör i sportbranschen som grundades 1961 i Paris. 

1974 bildades Intersport Sverige AB och idag har företaget runt 150 butiker i Sverige 

(Intersport, 2017). Intersport hade 2016 en omsättning i Sverige på ca. 3 miljarder 
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svenska kronor (Allabolag, 2017a), vilket placerar dem som den näst största 

sporthandlaren i Sverige sett till omsättning. 
● Sportamore är en uppstickare inom svensk sporthandel som grundades 2010. 

Företaget är en renodlad e-handelsaktör vilket därmed särskiljer företaget från de 

traditionella sporthandlarna i branschen. Företaget har sedan de grundades haft en 

stark tillväxt och hade 2016 en omsättning på drygt 700 miljoner svenska kronor i 

Sverige (Allabolag, 2017b). 
 

För att nå en mer övergripande bild av sporthandeln har vi strategiskt valt att även genomföra 

en intervju med Sportforum som är en svensk branschorganisation som hjälper leverantörer, 

tillverkare och återförsäljare inom sporthandeln med rådgivning, utbildning och samverkan 

för att utveckla branschen. Vi har även genomfört en intervju med Sportfack som är Sveriges 

ledande tidning för sportbranschen som ger oss en kompletterande och mer recenserande bild 

av den svenska sporthandeln. Dessa två företag användes även av Johanson och Kask (2016), 

vilket motiverades av att de är en näst intill komplett konstellation av oberoende aktörer i den 

svenska sporthandeln. 

 

2.2.2 Val av respondenter  

Studien har strävat efter att utföra intervjuerna med de mest lämpade respondenterna för att 

kunna besvara studiens frågeställningar och syfte. Detta innebär att vi har sökt personer med 

chefspositioner högt upp i företagen som har en hög övergripande kunskapsnivå om 

respektive företag och om branschen i stort. Det har resulterat i intervjuer med VD:n på 

Intersport och Sportamore, samt marknadschef på Stadium. Fördelen med att endast välja ut 

en respondent från varje organisation är enligt Bryman och Bell (2011) att det ger möjlighet 

att inkludera flera organisationer i studien. Nackdelarna som Bryman och Bell (2011) 

framhåller är att det kan vara bristfälligt att förlita sig på en respondent. Författarna belyser 

även att det finns en risk att om respondenten är högt uppsatt i organisation kommer ge 

information som avspeglar dess position och som gynnar organisationen. Därför har vi även 

som nämnt sökt respondenter som kan ge en mer oberoende bild av den svenska 

sporthandeln, vilket medfört att vi har utfört intervjuer med VD:n på Sportforum samt 

chefredaktören på Sportfack som besitter värdefull kunskap om branschen. 
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Företag Namn Titel 

Stadium Pino Roscigno Marketing director  

Intersport Marcus Wiberg Verkställande direktör 

Sportamore Johan Ryding Verkställande direktör och grundare 

Sportfack Martin Willners  Chefredaktör  

Sportforum Claes Forsberg Verkställande direktör/projektledare 

Tabell 1. Urvalsöversikt. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen för studien består av både primärdata och sekundärdata. Primärdata har 

samlats in genom kvalitativa intervjuer med de olika respondenterna och sekundärdata består 

av vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar, böcker, rapporter och statistik.  

2.3.1 Primärdata 

Primärdata består enligt Christensen m.fl. (2010) av data som samlats in på egen hand och 

kan exempelvis bestå av intervjuer, enkäter, observationer eller experiment. I denna studie 

består primärdatan av intervjuer som genomförts med de olika respondenterna. En fördel med 

användning av primärdata är enligt Christensen m.fl. (2010) att informationen aktuell och 

anpassad till undersökningens problem. Inom kvalitativ forskning är intervjuer enligt Bryman 

och Bell (2011) förmodligen den mest använda metoden och en av anledningarna till detta är 

metodens flexibilitet. Det finns flera olika typer och intervjuer, och för denna studie har en 

semistrukturerad intervjumetod valts. I den semistrukturerade intervjun förhåller sig 

forskaren enligt Bryman och Bell (2011) till en intervjuguide där intervjupersonen har 

friheten att själv utforma svaren på frågorna på det sätt som den vill, vilket kan leda till 

följdfrågor. Denna typ av intervjumetod anser vi lämpar sig väl för vår studie då 

respondenterna besitter kunskap som vi på förhand eventuellt inte har beaktat. Intervjuerna 

har genomförts via telefon, främst av anledningen att respondenterna indikerade på tidsbrist. 

Detta beskriver Bryman och Bell (2001) som en vanlig anledning eller fördel med just 
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telefonintervjuer. Författarna menar dock att intervjuaren kan komma att gå miste om gester, 

minspel och andra reaktioner som inte kan uppfattas på telefon.    

 

Utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1) har varit en process där vi rådslagit med insatta 

personer för att öka tillförlitligheten i studien vilket även styrks av Bryman och Bell (2011). 

Fortsättningsvis förklarar Bryman och Bell (2011) att utformningen av frågeställningar i 

intervjuguiden inte ska begränsa respondentens svar. Vid en begränsning riskerar studien att 

respondentens uppfattningar om världen går förlorade då alternativa idéer och synsätt inte 

framhålls. Utformningen av intervjuguiden har sin grund i teorin som ingår i studien, vilket 

Bryman och Bell (2011) anser vara lämpligt då frågorna, ur respondenternas perspektiv, ska 

täcka de områden studien intresserar sig för. Genom att studien har utgått från teorin har det 

möjliggjort en viss ordning i intervjuguiden, detta förklarar Bryman och Bell (2011) som 

fördelaktigt då frågor som handlar om samma område följer varandra. Lantz (2013) beskriver 

intervjuguiden som en konceptualisering av innehållet och menar att frågorna har 

utgångspunkt i teorin och därmed skapas ett värde. Fortsättningsvis förklarar Lantz (2013) att 

vid en semi-strukturerad intervju är begreppen förvalda utifrån studiens teoretiska avsnitt och 

har därför en given teoretisk betydelse. Därmed styrks studiens utformning även av Lantz 

(2013). Intervjuguiden har innehållit öppna frågor för att ringa in de områden som intervjun 

ska behandla men också givit respondenten möjlighet att själv bestämma vilka dimensioner 

som ska framhävas. Öppna frågor är något Lantz (2013) rekommenderar vid en semi-

strukturerad intervju då det ger möjlighet till att respondenten beskriver fler aspekter än vad 

som är formellt bestämt.  

 

Företag Namn Titel Typ av 

intervju 

Datum Intervjulängd 

Intersport Marcus Wiberg Verkställande direktör Telefonintervju 2017-12-14 31 minuter 

Stadium Pino Roscigno Marketing director  Telefonintervju 2017-12-08 53 minuter 

Sportamore Johan Ryding Verkställande direktör 

och grundare 

Telefonintervju 2017-12-13 51 minuter 

Sportfack Martin Willners  Chefredaktör  Telefonintervju 2017-12-07 59 minuter 

Sportforum Claes Forsberg Verkställande direktör Telefonintervju 2017-12-08 95 minuter 

Tabell 2. Intervjuöversikt. 
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Innan genomförandet av intervjuerna godkände respondenterna att intervjuerna spelades in 

och transkriberades. Varför intervjuerna valdes att spelas in och transkriberas  

överensstämmer med fördelarna Bryman och Bell (2011) beskriver. Författarna redogör att 

det underlättar för analysen av vad respondenterna har sagt, att det finns möjlighet att 

genomföra upprepade genomgångar av vad respondenterna har svarat, samt att det ger 

studien en möjlighet att bevisa en högre grad av objektivitet (se även avsnitt 2.4 Studiens 

trovärdighet).  

 

2.3.2 Sekundärdata  

Sekundärdata består av data som insamlats och sammanställts tidigare, i ett annat 

sammanhang och syfte än för den undersökning som är aktuell. Denna typ av data kan 

exempelvis bestå av publicerad sekundärdata i form av tidskrifter, tidningar, böcker, statistik 

eller vetenskapliga artiklar hämtade från databaser (Christensen m.fl., 2010). Bryman och 

Bell (2011) menar att motivet för användning av sekundärdata kan vara att spara tid och att 

det är data av hög kvalitet och stor omfattning. Christensen m.fl. (2010) menar dessutom att 

sekundärdata är en viktig form av marknadsinformation som kan besvara forskarens 

frågeställningar. För att bygga upp den teoretiska referensramen har sekundärdata i egenskap 

av lämplig litteratur och vetenskapliga artiklar använts. Vetenskapliga artiklar har främst 

samlats in genom databasen Google Scholar, via Örebro Universitets biblioteks 

sökfunktioner, där sökord som e-commerce, online retail, brick and mortar retail, 

multichannel retail, digitalization retail, online offline competition, globalization e-commerce 

och Porter’s five forces använts för att hitta lämpliga artiklar för studiens syfte. Sekundärdata 

i form av statistik, information från bolagsfakta, tidningsartiklar, hemsidor och rapporter har 

använts för att ge en bakgrund till studien, belysa problematiseringen och mer explicit 

förklara nuläget i empirin. Enligt Christensen m.fl. (2010) kan det dock vara en nackdel med 

användning av sekundärdata, jämfört med primärdata, då informationen inte passar 

undersökningsproblemet lika väl då det kan finnas fel på detaljnivå. Detta är anledningen till 

att vi även använt oss av primärdata. 
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2.4 Bearbetning av data 

Primärdata som samlats in och transkriberats har reducerats till den information som anses 

vara relevant för studiens syfte. Övrig information som framkommit i intervjuerna, men som 

inte har ansets vara relevant för studiens syfte, har utelämnats i arbetet. Primärdata har 

därefter kompletterats med relevant sekundärdata och utgör tillsammans studiens empiri. 

Vidare i analysen har studien strävat efter att koppla samman empirin med den teoretiska 

referensramen och dels jämföra likheter från den insamlade empirin med litteraturen i den 

teoretiska referensramen, dels applicera de analysverktyg som finns i den teoretiska 

referensramen på empirin. Enligt Eisenhardt (1989) är jämförelse med tidigare teorier ett 

grundläggande inslag inom forskning. Eisenhardt (1989) menar också att jämförelse med 

litteratur som diskuterar liknande resultat ofta resulterar i en starkare intern validitet, en 

bredare generaliserbarhet och dessutom skapas ett starkare stöd för studiens slutsatser då 

resultaten är förenlig med befintlig litteratur. Detta menar även Eisenhardt (1989) kan vara 

extra viktigt i fallstudier som är begränsat till ett fåtal fall, vilket går att relatera till denna 

studie.  

 

2.5 Studiens trovärdighet 

Bryman och Bell (2013) diskuterar huruvida reliabilitet och validitet är relevant inom 

kvalitativ forskning och menar istället att det finns författare som föreslagit andra kriterier 

som kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån. Bryman och Bell (2013) framhåller 

då trovärdighet och äkthet som alternativ till begreppen reliabilitet och validitet.  

 

Författarna delar upp trovärdighet i fyra delkriterier, där den första är tillförlitlighet och 

innebär att säkerställa att studien har följt de olika regler som finns för vetenskapligt 

skrivande och att resultaten skickats till de respondenter som är en del av den studerade 

sociala verkligheten. För att stärka tillförlitligheten har vi kunnat skicka frågor om de 

insamlade svaren till respondenterna för att säkerställa att de blivit korrekt uppfattade samt att 

uppsatsen kommer skickas till de medverkande respondenterna. Det andra kriteriet för att 

trovärdigheten ska stärkas är överförbarhet och Bryman och Bell (2013) menar att eftersom 

kvalitativa studier tenderar att fokusera på unika kontexter och sociala verkligheter så blir det 

mer komplicerat att överföra resultatet till ett annat sammanhang eller samma kontext vid ett 

senare tillfälle. Enligt Bryman och Bell (2013) blir det mer aktuellt att sträva efter en fyllig 
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redogörelse då det tillgodoser andra personer med fakta och information som kan vara till 

hjälp för att bedöma hur resultaten är överförbara till en annan kontext eller miljö. En fyllig 

och djup redogörelse för det relevanta sammanhanget har eftersträvats i studien och 

intervjuerna med de oberoende aktörerna (Sportfack och Sportforum) samt sekundärdata som 

komplement till respondenterna på fallföretagen har underlättat det arbetet. Det tredje 

kriteriet Bryman och Bell (2013) framhåller är pålitlighet och betyder att forskarna 

säkerställer att alla faser i forskningsprocessen redogörs och finns tillgängliga. Allt ifrån val 

av undersökningspersoner, intervjuutskrifter till beslut om dataanalys. Detta kriteriet har vi 

strävat att uppnå då vi bifogat intervjuguide, transkriberat intervjuerna och samtidigt en tydlig 

sammanställning av respondenter i arbetet. Studien har även fått procedurerna granskade och 

bedömda av handledaren och opponenter under studiens gång och i slutet av arbetet. I 

enlighet med Bryman och Bell (2013) förbättrar detta studiens pålitlighet. Det fjärde och sista 

kriteriet för ökad trovärdighet är enligt Bryman och Bell (2013) att forskarna ska kunna 

styrka och konfirmera, detta innebär att forskarna strävar efter att agera i god tro. Det betyder 

att forskarnas personliga värderingar eller teoretiska inriktning inte ska påverka studiens 

genomförande eller slutsatser, en hög grad av objektivitet. Detta har varit en viktig 

utgångspunkt under varje moment i studien och en genomgående objektivitet har 

eftersträvats.   

 

Utöver dessa fyra kriterier för ökad trovärdighet nämner även Bryman och Bell (2013) 

betydelsen för äkthet i studien. Ett betydande kriterie enligt Bryman och Bell (2013) är att 

forskarna presenterar en rättvis bild av sammanhanget. Äktheten i studien hade kunnat 

förstärkas om fler respondenter från varje fallföretag hade medverkat i studien, då de 

respondenter som medverkat har en egen uppfattning och bild av verkligheten. Vi har försökt 

reducera detta och stärka äktheten i studien genom att inkludera två oberoende aktörer med 

kunskap om den svenska sporthandeln.       
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Den teoretiska 

referensramen är uppdelad i två delar. Den första delen berör distributionskanaler inom 

detaljhandeln och är i sin tur uppdelad i fysisk butikshandel, e-handel och e-handelns effekt på den 

fysiska butikshandeln. Den andra delen utgörs av de tre omvärldsmodellerna Porters 

femkraftsmodell, PEST-modellen och SWOT-modellen vilka används som verktyg för studera 

konkurrenssituationen i den svenska sporthandeln. De två delarna används vidare i empiri och analys 

i kommande två kapitel. Kapitlet avslutas med kritik och motivering av den teoretiska referensramen. 

3.1 Distributionskanaler inom detaljhandeln 

På konsumentmarknaden utgör detaljhandeln det sista ledet innan en produkt når 

slutkonsumenten och kan delas upp i olika kategorier (Axelsson & Agndal, 2012). De 

kategorier som kommer presenteras i detta teoriavsnitt är fysisk butikshandel och e-handel, 

samt e-handelns effekt på den fysiska butikshandeln.  

3.1.1 Fysisk butikshandel 

Även om online-försäljningen ökar så är fysiska butiker är fortfarande den primära 

destinationen för handel enligt Mou, Robb och DeHoratius (2017) och samtidigt menar Thau 

(2017) att tanken om att den digitala försäljningen tar död på de fysiska butikerna endast är 

en halvsanning.  

 

Enligt Wang m.fl. (2014) kan fysiska butiker öka konsumentens förtroende för 

återförsäljarens trovärdighet och produktkvalitet och i USA är exempelvis de mest populära 

e-handelsbutikerna också bland de mest populära fysiska butikerna. För att bättre 

marknadsföra sina produkter, skapa närmare kundrelationer och också öka trafik och 

försäljningen online har dessutom flera amerikanska online-företag de senaste åren gått över 

till att etablera en fysisk närvaro, däribland den amerikanska e-handelsjätten Amazon (Walsh, 

2016). Fysiska butiker indikerar även att butiken eller företaget ställer ärliga krav samt säljer 

sanna produkter. Dessutom skriver Wang m.fl. (2014) att fysiska butiker ofta används av 

konsumenter då de vill bedöma kvaliteten på en produkt vilket styrks av Lieber och Syverson 

(2011) som belyser informationsasymmetrin som råder i e-handeln, men som reduceras i 

fysisk butik. Författarna menar att kunden har möjlighet att fysiskt känna och undersöka 

produkten innan köpet genomförs. De menar även att de etablerade fysiska 
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butiksåterförsäljarna uppfattas som mer pålitliga, medan transaktionen via internet som råder 

i e-handeln kan öka konsumenternas oro. En annan fördel med fysisk butik som Lieber och 

Syverson (2011) presenterar är fördröjningen mellan köp och konsumtion, speciellt när det 

gäller fysiska produkter. Författarna menar att denna fördröjning reduceras i fysisk butik där 

den troligtvis är tillgänglig samma dag medan det kan ta flera dagar att få hem en fysisk 

produkt som beställs online. Därför menar Lieber och Syverson (2011) att just fysiska 

produkter är intressant när det gäller kundens val av fysisk butik eller e-handel.   

 

3.1.2 E-handel  

Begreppet elektronisk handel, eller e-handel som det har kommit att kallas, har utvecklats och 

ökat under de senaste åren. Statistiska centralbyrån definierar e-handel som “beställningar 

och varor eller tjänster via internet eller andra datornätverk” och beställningar som går via e-

handel “kan ske via en webbplats, en app eller via automatiserat informationsutbyte. 

Betalning och leverans behöver inte ske elektroniskt”. Denna definition innebär således en 

affärsöverenskommelse via en teknisk handelsplattform. Transaktionsmomentet och den 

tekniska plattform som belystes i SCB:s definition av e-handel är bara en del av e-handeln, 

som även innefattar delar som distribution, lagerhållning, transport- och betalningslösningar 

vilka behöver organiseras på ett effektivt sätt för att e-handeln ska fungera (Frostenson m.fl, 

2017).  

 

Under 1900-talets andra hälft har globaliseringen tillsammans med den tekniska utvecklingen 

utlöst sociala, politiska och kulturella förändringar världen över. Den globala ekonomi som 

uppstått till följd av detta har skapat nya förutsättningar för företag att få tillgång till nya 

marknader (Aydin & Savrul, 2014) och internet har därmed helt förändrat förutsättningarna 

för hur företag bedriver sina verksamheter (Thembekile & Osunmakinde, 2014). Det var i 

mitten på 1990-talet som försäljningen på internet tog sin start, då nya tekniska lösningar 

gjorde det möjligt att för företag inom detaljhandeln att starta igång försäljning via online-

kanaler (Peltola, Vainio & Neiminen, 2015). Därefter har digitaliseringen inom detaljhandeln 

fortsatt i snabb takt och allt större del av försäljningen flyttas ut på nätet (Postnord, 2017). 

2016 omsatte den svenska e-handeln 57,9 miljarder kronor, vilket är en ökning på 16 procent 

från föregående år och under 2017 förväntas e-handeln växa med ytterligare 17 procent 

(Postnord, 2017). Lee m.fl. (2017) framhåller att det generellt ofta är godtyckliga och icke- 
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vardagliga produkter som exempelvis böcker, elektronik och kläder som handlas online och 

att de vardagliga produkterna som exempelvis specerier oftare handlas i fysisk butik. 2016 

var kläder och sportartiklar mest populärt att handla på nätet och e-handeln utgjorde under 

året 13,6 procent av den totala sällanköpsvaruhandeln (Postnord, 2017). Därmed har det 

följaktligen blivit ett normalt konsumentbeteende att e-handla vilket kräver anpassning från 

företagens sida (Frostenson m.fl., 2017) och de flesta ledande företag inom detaljhandeln har 

idag en betydande närvaro både online och offline, vilket företagen arbetar hårt med för att 

länka samman (Fahy & Jobber, 2012). 

 

Utöver att e-handeln utvidgar företagets marknad (Frostenson m.fl., 2017) nämner Fahy och 

Jobber (2012) flera fördelar förenat med e-handel vilket kan skapa förståelse för dess hastiga 

ökning. Dels har lokalisering en mindre betydande roll inom e-handel, medan det däremot har 

varit väldigt viktigt för traditionella återförsäljare att lokalisera sina butiker på de bästa 

platserna för att skapa konkurrensfördelar. En annan fördel är e-handelns flexibilitet vilket 

erbjuder en bekvämlighet för konsumenten då e-butiker är öppna dygnet runt året om, vilket 

även styrks av Wang m.fl. (2014). E-handelsbutiker har också en fördel då deras 

produktsortiment oftast är större då deras produkter lagras i stora varuhus, medan 

traditionella affärer har en begränsad yta för vilket de kan erbjuda olika produkter. E-handeln 

har också gjort det lättare för konsumenten att prisjämföra produkter genom den 

informationssökning som internet har öppnat upp för, och dessutom har attityden mot e-

handeln förändrats då konsumenter blivit mer kunniga och fått en ökad motivation till att 

handla på nätet (Agnihotri, 2015). Även den lägre kostnaden att bedriva e-handel jämfört 

med traditionell handel ses som en fördel. Att starta upp en e-butik kräver inte samma 

kostnader som att öppna upp en fysisk butik med personal vilket öppnar upp för mindre 

företag (Fahy & Jobber, 2012), och enligt Wang m.fl. (2014) kan de minskade kostnaderna 

resultera i att priset för produkterna därmed också kan reduceras. I och med e-handeln och 

den tekniska utvecklingen har även förutsättningarna för hur kundvärde realiserats ändrats, 

och denna utveckling fortsätter. Då handelns kunskap om kunden ökar kan e-handeln komma 

att möjliggöra vidare personalisering av inköp (Frostenson m.fl. 2017). 

 

Även om fördelarna med e-handel tycks vara många visar Johansson och Kask (2016) i sin 

studie på företag inom den svenska sporthandeln att det finns skillnader i vinst och tillväxt 

mellan renodlade e-handlare och de aktörer som använder det klassiska formatet med 

försäljning via fysiska butiker. Författarna menar att det är större sannolikhet för renodlade e-
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handlare att öka sin tillväxt, vilket ofta beror på att de är mindre “mogna” och att de därmed 

fokuserar på att öka just sin tillväxt. Sannolikheten att gå med vinst är å andra sidan större för 

de företag som har försäljning via fysiska butiker, och då få företag kan överleva enbart på 

tillväxt menar författarna att de renodlade e-handelsaktörerna måste hitta lösningar som leder 

till vinst för att kunna konkurrera med de stora klassiska butikskedjorna. En annan nackdel 

för renodlade e-handlare lyfts fram av Agnihotri (2015) som framhåller att kunder föredrar att 

e-handla från välkända återförsäljare med gott rykte vilket gynnar återförsäljare med en 

fysisk närvaro då de troligtvis har en längre historik och därmed har ökat 

konsumentförtroende jämfört med renodlade e-handlare.  

 

3.1.3 E-handelns effekt på den fysiska butikshandeln  

Enligt Frostenson m.fl. (2017) är e-handeln här för att stanna, men samtidigt har e-handeln 

resulterat i en högre konkurrens då de geografiska fördelar den fysiska butiken har blir 

reducerad då konkurrenterna når dessa kunder med en utvecklad e-handeln. Idag använder sig 

många företag inom detaljhandeln av både online- och offlinekanaler (Piotrowicz & 

Cuthbertson, 2014) och återförsäljare ställs idag inför den komplicerade frågan om att 

tillämpa eller inte tillämpa e-handel som distributionskanal, ett val som kan komma att ha 

stor betydelse för företagets konkurrenskraft. Frostenson m.fl. (2017) förklarar hybridföretag 

som företag med ett utbyggt butiksnät, men som kombinerar med andra distributionskanaler 

och hanterar e-handeln parallellt. Författarna menar vidare att e-handelns utveckling går att se 

som att den integrerar med den fysiska handeln, antingen som en viktig del eller som en 

central del av verksamheten. Detta innebär att befintliga affärsmodeller måste samordnas med 

e-handeln vilket kräver organisering från företagens sida, både när det gäller distribution och 

kundrelationer.  

 

Samtidigt som det kan vara lönsamt att kombinera båda kanalerna då de korsbefruktar 

varandra och attraherar fler kundsegment, så utgör denna kombination också extra kostnader 

och kräver en ny typ av kompetens. Dessutom kan de båda distributionskanalerna 

kannibalisera på varandra (Johanson & Kask, 2016) vilket styrks av Pauwels och Neslin 

(2015) som menar att en informativ hemsida minskar inköpsfrekvens och orderstorlek i butik 

samt leder till reducerade butiksbesök. Frostenson m.fl. (2017) menar även att den fysiska 

butikens roll förändras vid e-handel då företagets strategiska val kommer påverka den fysiska 
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butikens funktion, exempelvis använder en del företag den fysiska butiken som ett showroom, 

det vill säga företagets skyltfönster, medan andra företag förlitar sig på att den fysiska 

butikens funktion är att distribuera varorna till kunden.  

 

Mokhtarian, (2002) och Lee m.fl. (2017) konstaterar att de konceptuella och empiriska 

studier som berört e-handelns påverkan på handeln i fysisk butik kan urskiljas som: 

- Ersättande, vilket betyder att den ersättande effekten skulle innebära att 

butikshandlarnas försäljning ersätts utav försäljning på nätet.  

- Kompletterande, komplementeringseffekten uppstår då e-handeln uppmuntrar och 

generarar mer handel i fysisk butik. Det kan exempelvis inträffa då köparens 

besparingar genom e-handel leder till handel i fysisk butik. Eller om varan hittades via 

internet och det ledde till handel i fysisk butik, eventuellt också att tillbehör 

inhandlades.   

- Modifierade, effekten av modifierande påverkan kan ses som en förändring och kan 

urskiljas då köparen väljer att handla i fysisk butik vid en annan tidpunkt eller väljer 

att besöka en annan butik.  

- Neutral, vilket betyder att det inte har någon påverkan.  

Lee m.fl. (2017) belyser att fysiska butiker kan ha samma effekter på e-handeln och förklarar  

att påverkan inte nödvändigtvis sker ensidigt, vilket betyder att e-handeln både kan vara 

ersättande och kompletterande till fysisk handel.  

 

Peltola m.fl. (2015) tydliggör i sin studie att kunder tenderar att besöka företagets hemsida 

innan de besöker den fysiska butiken. Majoriteten av företagen som intervjuades i studien 

noterade även att kunderna besöker deras e-handel via mobila enheter medan de befinner sig i 

den fysiska butiken. Zhai m.fl. (2016) menar att en individ kan komma att bli medveten om 

en produkt genom internet för att sedan åka till en fysisk butik och för att uppleva produkten 

och därefter köpa produkten online. Detta kan ses som en hybridprocess som involverar både 

den fysiska kanalen och onlinekanalen, vilket därmed inte ersätter handelsrundan även om 

köpet sker online. Internet kan istället ha skapat en medvetenhet för produkten vilket 

genererat i ett besök i den fysiska butiken. Butikshandlare vidtar därmed åtgärder för att 

anpassa butiken till konsumenternas beteenden och köpprocess, vilket exempelvis kan vara 

att butiken erbjuder Wifi-service. Detta för att kunderna ska kunna genomföra 

informationssökningen online och genomföra köpet redan vid första besöket i butiken (Zhai 

m.fl., 2016).  Zhai m.fl. (2016) och Cao (2012) delar några mönster med avseende på 
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inköpsprocessen, exempelvis är människor mer benägna att slutföra sina inköp via kanalerna 

genom vilka de blir medvetna om varorna.  

 

3.2 Omvärldsmodeller 

För att analysera komplexa fenomen som ett företags omvärld krävs det en tillämpning av en 

eller flera modeller. Omvärldsanalys används av företag som utvecklar modeller och teorier 

för att hantera problem, och är därmed inte något som bara används inom universitetsvärlden 

(Frankelius, 2001). Omvärldsanalyser utgör grunden för vilken handlingsplan som kan 

förbättra marknadsföringen i ett företag och ses som en systematisk undersökning av ett 

företags marknadsmiljö, mål, strategier och aktiviteter som leder till identifiering av 

strategifrågor, problemområden och möjligheter (Fahy & Jobber, 2012). Omvärldsanalysen 

hjälper således företag att välja sina målmarknader genom att föra fram både negativa och 

positiva omvärldsfaktorer som kan komma att påverka företaget i framtiden (Gezelius & 

Wildenstam, 2009).  

 

I denna del presenteras tre olika omvärldsmodeller. Den första är Porters femkraftsmodell, 

som beskriver faktorer som påverkar konkurrensen i en bransch (Porter, 2008). 

Huvudbudskapet i femkraftsmodellen är att företag bör vidga sin syn på konkurrens utöver de 

redan befintliga branschkonkurrenterna till att omfatta även hur branschen påverkas av 

substitut, potentiella nya aktörer i branschen samt kundernas och leverantörernas 

förhandlingsstyrka (Frankelius, Norrman & Parment, 2015). Den andra modellen som 

presenteras är PEST-modellen som beskriver olika externa faktorer, vilka kan ha omfattande 

och långsiktiga effekter för möjligheten för ett företag att bedriva sin verksamhet. Till sist 

presenteras SWOT-modellen som hjälper företag att se över redan identifierade 

omvärldsfaktorer, och bidrar dessutom till ett möjlighetstänkande (Frankelius, Norrman & 

Parment, 2015). Dessa tre modeller kompletterar varandra. Femkraftsmodellen speglar 

konkurrensen i branschen, PEST-modellen kompletterar analysen med makrofaktorer och 

SWOT-modellen ger en tydligare bild av det enskilda företagets förutsättningar och 

tillsammans kan de tre modellerna ge värdefull information om konkurrensen i en bransch 

och effekterna på olika typer av aktörer. 
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3.2.1 Porters femkraftsmodell 

Porters femkraftsmodell skapades av Michael Porter och publicerades i boken Competitive 

Strategy 1980, vilken är en av de mest spridda affärsböckerna bland företagsledare 

(Frankelius, Norrman & Parment, 2015). Porters femkraftsmodell kom att för evigt förändra 

chefers, konsulters och akademikers syn på konkurrenskraftiga miljöer (Slater & Olson, 

2002) och modellen används både för att analysera branscher och omvärlden utifrån ett 

enskilt företags synpunkt (Frankelius, Norrman & Parment, 2015). Exempel på författare som 

har använt sig av modellen är Siaw och Yu (2004) som analyserar de sätt som internet 

påverkar konkurrensdynamiken inom bankindustrin, och Pringle och Huisman (2011) som 

studerar konkurrensen mellan de olika universiteten i Ontario, Kanada. 2008 publicerade 

Porter en uppdaterad version av modellen (Dobbs, 2014), vilken vi kommer att använda oss 

av i den här studien.  

 

Porters femkraftsmodell hjälper företag att förstå och hantera konkurrensen på marknaden 

och därmed utforma en strategi för att uppnå lönsamhet. Det är vanligt att beslutsfattare 

underskattar konkurrensen då de enbart ser till de aktörer som är befintliga konkurrenter. Det 

är viktigt för företag att förstå att det är fler faktorer som påverkar konkurrensen på 

marknaden. De övriga fyra krafter som enligt Porter (2008) påverkar konkurrensen är: hot 

från nyetablerade, hot från substitut samt förhandlingsstyrka hos köparen och leverantören. 

Det betyder att alla fem krafter bör beaktas för att förstå branschens struktur och 

konkurrensintensitet. Genom att förstå konkurrenskrafterna och dess bakomliggande orsaker 

underlättar det för företaget då de kan skapa ett ramverk för att förutse och påverka 

konkurrensen över tid. En förståelse för konkurrenskrafterna blir därför avgörande för hur 

företaget ska positionera sig och överleva på marknaden (Porter, 2008).  
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Figur 1. Porters femkraftsmodell (Porter, 2008). Översatt från engelska. Egen bearbetning. 

 

 

3.2.1.1 Hot från ny konkurrens 

Porter (2008) menar att när nya aktörer inträder marknaden leder det till ny utökad kapacitet 

och en önskan om att vinna marknadsandelar. Det höga hotet från nya aktörer vilket kan vara 

nystartade företag, utländska företag eller företag i närstående branscher, leder till intensivare 

konkurrens då priser, kostnader och investeringar pressas. Porter (2008) tydliggör sju 

inträdesbarriärer och menar att intresset av inträde i bransch styrs av hur svårt det är för de 

nyetablerade att överkomma barriärerna samt vilken reaktion de förväntar sig från de redan 

etablerade aktörerna. Om inträdeshindren är låga samtidigt som nykomlingar förväntar sig 

lite motstånd från marknadens etablerade aktörer är inträdeshotet från ny konkurrens högt, 

vilket resulterar i att lönsamheten i branschen modereras (Porter, 2008). 

  

De sju inträdesbarriärer som Porter (2008) presenterar som också kan ses som fördelar för 

redan befintliga aktörer gentemot nyetablerade aktörer. Den första barriären uppstår då 

företag tillverkar en större volym av produkter och därmed reduceras kostnaden per enhet. 

Detta avskräcker nya företag att etablera sig på marknaden då det antingen kräver stora 
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investeringar eller en acceptans att de har ett högre pris på produkterna. Den andra barriären 

är efterfrågan och kännedom om varumärket, vilket betyder att när kunder är villiga att betala 

för produkten skapar det en merförsäljning bland andra kunder, även kallat nätverkseffekten. 

Köpare har en tendens att lita mer på stora företag när de köper betydande produkter, vilket 

betyder att köparen inte litar på den nyetablerade aktörer förrän de har byggt upp en stor 

kundbas. Den tredje barriären kan komma att uppstå kostnader för säljarna/distributörerna när 

de byter leverantör, exempelvis kostnader för produktspecifikationer, utbilda anställda 

och/eller ändra processer. Är dessa kostnader höga resulterar det i större svårigheter för den 

nyetablerade aktörer att öka sina marknadsandelar. Den fjärde barriären uppkommer då det 

finns ett behov av att investera stora finansiella resurser för att konkurrera, detta kan hesitera 

de nya aktörerna. Fasta anläggningar, bygga lager, och finansiera startförluster är exempel på 

kapitalkrav för etablissemang som kan försvåra inträdet för nya aktörer. Värt att notera är att 

om marknaden är attraktiv kan nyetablerade aktörer lättare få tillgång till externa investerare. 

Den femte barriären är då redan etablerade aktörer kan ha kostnads- eller kvalitetsfördelar 

som den nyetablerade inte har tillgång till, dessa fördelar kan urskiljas i tillgång till teknik, 

företräde till råmaterial, fördelaktig geografisk lokalisering, stark varumärkesidentitet eller 

lärdomar att producera effektivt. De nyetablerade försöker hitta andra tillvägagångssätt för att 

tillgå dessa fördelar. Den sjätte barriären är när det råder ojämn fördelning av distributörer 

vilket betyder att den nya aktören måste säkerställa att produkten distribueras, detta genom 

kampanjer eller andra intensiva försäljningsinsatser. Det blir svårare för de nyetablerade 

aktörerna att överkomma denna barriär om distributörerna är begränsade eller att de befintliga 

aktörerna har “bundit” dem. Den sista och sjunde barriären berör regeringspolitiken som både 

kan stödja och hindra nyetablerade aktörer och i vissa fall utesluta inträde på marknaden. 

Barriärerna som nyetablerade bör hantera är exempelvis patentregler, miljö- och 

säkerhetsregler. Regelverken kan också göra det enklare för nya aktörer då det direkt kan 

göra subventioner eller indirekt genom att finansiera forskning som är tillgängliga för alla. 

Dessa regler och lagar bör nyetablerade beakta då de inträder en ny marknad. 
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3.2.1.2 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Porter (2008) menar att väletablerade och förhandlingsstarka leverantörer kan öka värdet för 

sig själva genom att ta mer betalt, begränsa kvaliteten eller förskjuta kostnader till 

marknadens aktörer. Att det finns förhandlingsstarka leverantörer påverkar branschen då 

deras agerande kan ha en negativ påverkan på lönsamheten. Om marknaden domineras av 

några få leverantörer och är mer koncentrerade jämfört med branschen de säljer till utgör den 

första av sex punkter Porter (2008) tar upp som gör leverantörer förhandlingsstarka. 

Leverantörerna är också förhandlingsstarka då de är involverade på flera marknader, vilket 

betyder att de möjligtvis försöker maximera vinsterna från aktuell bransch då den inte är helt 

avgörande för dess överlevnad. Är leverantören istället beroende av branschen kommer den 

vilja skydda marknaden genom rimlig prissättning. Om aktörerna på marknaden är i situation 

där leverantörsbyte medför en hög kostnad leder även det till en högre förhandlingsstyrka hos 

leverantören enligt Porter (2008). Nästa punkt utgörs av att leverantörer erbjuder produkter 

som är differentierade. Då det inte finns något substitut för produkten som leverantören 

tillhandahåller branschen ökar också leverantörernas styrka. Till sist ökar även 

leverantörernas styrka då de hotar att vidare integrera sig i branschen om aktörerna på 

marknaden tjänar betydligt mer än dem själva.  

 

3.2.1.3 Kundernas förhandlingsstyrka 

En tredje konkurrenskraft enligt Porter (2008) är förhandlingsstyrkan hos kunderna och den 

framträder då kunderna kräver bättre pris, kvalitet och service. Kunderna kan också spela 

aktörerna emot varandra vilket leder till att kostnaderna ökar eller intäkterna minskar för 

företaget och därmed att branschens lönsamhet påverkas i en negativ bemärkelse. Faktorer 

som stärker kundernas förhandlingsstyrka är enligt Porter (2008) då antal köpare är få eller att 

varje inköp sker i stora volymer. Branscher med höga fasta kostnader blir särskilt berörda av 

kunder med hög förhandlingsstyrka då höga fasta kostnader och låga marginalkostnader gör 

det svårt för företag att bibehålla kapaciteten då det ökar konkurrensintensiteten. 

Fortsättningsvis menar Porter (2008) att om produkterna i branschen är okomplicerade och 

standardiserade ökar det förhandlingsstyrkan hos kunderna. Kunderna tenderar då att spela 

aktörerna emot varandra då de tror att de kan finna en likvärdig produkt hos någon annan 

aktör. Om kunden kan tillverka produkten eller utföra tjänsten själv, alltså integrerar bakåt i 
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branschen. Porter (2008) exemplifierar då läsk- och öl-producenterna har haft kontroll över 

förpackningstillverkarna genom att hota att börja tillverka förpackningarna själva. 

 

3.2.1.4 Hot från substitut 

Substitut är enligt Porter (2008) en produkt eller tjänst som kan ersätta och fylla likvärdig 

funktion som den ursprungliga produkten. Det kan exempelvis vara plast istället för 

aluminium eller e-post istället för expresspost. Om det är en hög risk för att produkterna på 

marknaden kan bli ersatta resulterar det i att lönsamheten kan komma att bli lidande, eftersom 

de har förmågan att sätta ett tak på priserna och branschens vinstpotential. Å andra sidan om 

produkterna på branschen distanserar sig från de substituerande produkterna kommer de leda 

till högre lönsamhet och potentialen för tillväxt i branschen ökar. Företagens strateger måste 

vara uppmärksamma på förändringar i andra branscher, som kan vara substitut till branschens 

produkter och tjänster. Det är inte ovanligt att företag har svårt att läsa av andra branscher då 

det råder bristande kännedom om varandra. Det råder självfallet skillnader i branscher vad 

gällande graden av hot från substitut men det har en stor inverkan på konkurrensintensiteten 

och därmed också på lönsamheten tillväxtpotentialen i branschen.   

 

3.2.1.5 Rivalitet mellan befintliga konkurrenter 

En hög konkurrens bland befintliga konkurrenter begränsar lönsamheten i en bransch, till 

vilken grad lönsamheten påverkas bestäms dels av vilken intensitet företagen konkurrerar 

med, men också på vilka grunder de konkurrerar (Porter, 2008). Enligt Porter (2008) är 

konkurrensintensiteten hög då branschen utgörs av många konkurrenter, eller då 

konkurrenterna är av relativt lika sett till storlek och makt. Den är också hög då det råder en 

långsam tillväxt i industrin vilket leder till en hård strid om marknadsandelar. 

Konkurrensintensiteten blir även högre då utgångsbarriärerna är höga, exempelvis kan höga 

kostnader utgöra en barriär vilket får företag att stanna kvar på marknaden.  

  

Porter (2008) hävdar att de dimensioner där konkurrensen äger rum har stor inverkan på 

lönsamheten, speciellt då konkurrenterna konkurrerar om samma dimensioner. Rivalitet 

påverkar lönsamheten negativt speciellt då den bara skruvar ner priset eftersom 

priskonkurrens överför vinsten från industrin direkt till konsumenterna (Porter, 2008). 

Priskonkurrens uppstår enligt Porter (2008) om konkurrenternas produkter eller tjänster är 
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nästan identiska vilket främjar konkurrenter till att sänka priser för att knyta till sig nya 

kunder. Priskonkurrens uppstår även då marginalerna är låga och de fasta kostnaderna är 

höga, vilket medför att konkurrenter sänker priserna så att de kan knyta till sig kunder för att 

täcka upp de fasta kostnaderna.  

 

3.2.2 PEST-modellen 

PEST-modellen är en mycket vanlig förekommande modell inom omvärldsanalys, där 

förkortningen står för politiska, ekonomiska, sociala och tekniska faktorer (Frankelius, 2001). 

Modellen är användbar för att granska omgivningsfaktorer och makroomvärlden (Frankelius, 

Norrman & Parment, 2015), och då företag upplever att förändringstakten i näringslivet har 

ökat kan PEST-analysen ses som grund för antaganden, scenarier och prognoser för ett 

företags fortsatta roll på marknaden (Gezelius & Wildenstam, 2009). PEST-analysen svarar 

på frågor som hur omgivningen påverkar företaget, vilka frågor är viktiga nu och i framtiden, 

samt hur ett företag ska göra för att på bästa sätt svara upp mot de framtida utmaningarna. 

Genom att gå igenom PEST-modellens huvudrubriker får företaget ett bra överblick över 

vilka faktorer som historiskt har påverkat dem, och därigenom går det att se hur PEST-

analysens faktorer eventuellt kan påverka företagets agerande i framtiden. Politiska faktorer 

omfattas av lagar och politik som kan komma att påverka företaget och dess verksamhet. 

Sedan Sveriges inträde i EU har de svenska företagen även fått en ta större hänsyn till den 

europeiska rätten. Ekonomiska faktorer innefattar både det egna landets ekonomi och 

världsekonomin, och listan på ekonomins betydelse för företag kan göras lång. En 

börsintroduktion kan exempelvis påverkas av läget i samhällsekonomin, och då 

samhällsekonomin har en lägre aktivitet ger det i regel lägre vinster för företagen. Sociala 

faktorer innefattar bland annat trender och konsumtionsmönster på olika marknader, där 

attitydförändringar i samhället ofta avspeglas i var vi lägger vår tillgängliga inkomst. Till slut 

innefattar tekniska faktorer inte bara nya uppfinningar och tekniköverföring, utan rymmer 

även exempelvis tekniska hjälpmedel i produktion. PEST-modellen används ofta som verktyg 

då företag behöver mer information om sin omgivning, vilket kan underlätta 

beslutsunderlaget inom exempelvis konkurrentbevakning (Gezelius & Wildenstam, 2009).  
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3.2.3 SWOT-modellen 

Att analysera den rådande affärsmiljön är en grundläggande del av strategisk 

ledningsplanering och i en sådan analys används ofta SWOT-modellen av både konsulter och 

handelshögskolor över hela världen (Pickton & Wright, 1998). SWOT står för engelskans 

strengths (styrkor), weaknesses (svagheter), opportunities (möjligheter) och threats (hot och 

utmaningar), där styrkor och svagheter ses som interna förmågor i ett företag, medan 

möjligheter och hot ses som påverkande omvärldsfaktorer. Styrkor och svagheter bör 

analyseras med hänsyn till företagets konkurrenter, så att de står i jämförelse med den 

rådande konkurrensen på marknaden (Pickton & Wright, 1998). När styrkor och svagheter 

utvärderas så belyser Fahy och Jobber (2012) att bara de resurser och kapabiliteter som har 

ett värde för kunden ska inkluderas, därmed bör styrkor som “Vi är en stor leverantör” 

ifrågasättas och sättas i relation till vilket värde det skapar för kunden. Till sist så bör 

möjligheter och hot listas som förväntade händelser eller trender utanför företaget som kan få 

konsekvenser för deras prestationer (Fahy & Jobber, 2012).  

 

Frankelius (2001) belyser ett antal fördelar med SWOT-modellen. Dels är modellen 

pedagogisk och enkel. SWOT-modellen hjälper också individer att se över identifierade 

omvärldsfaktorer och är dessutom intressant då modellen inkluderar ett möjlighetstänkande. 

Pickton och Wright (1998) menar även att SWOT-analysen har ett värde i att fokusera 

uppmärksamhet på viktiga frågor som påverkar affärsutveckling och tillväxt, vilket gör 

SWOT till ett potentiellt verktyg för att identifiera de faktorer som påverkar ett företagets 

strategi och framgång.  
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3.3 Kritik mot modeller och teori  

Porter femkraftsmodell fångar inte externa omvärldsfaktorer som påverkar företagets 

situation trots att de kan vara lika viktiga som interna faktorerna. En annan kritik mot 

modellen är att regleringar av exempelvis myndigheter kan komma att påverka företagets 

situation som då inte sker via företagets kunder och leverantörer. Det är inte tillräckligt att 

enbart förhålla sig till företagets konkurrenssituation om en professionell omvärldsanalys ska 

genomföras. PEST-modellen saknar precision då det är svårt för företag att säkerställa de 

externa faktorer som kan komma att påverka situationen. Modellen kan alltså anses som vag i 

en praktisk tillämpning. Den kritik som lyfts fram mot SWOT-modellen är att den är statisk 

då ett hot kan komma att övergå till en möjlighet då faktorer förändras över tid. Dessutom 

kan en och samma faktor vara både ett hot och en möjlighet, och därtill kan det finnas 

faktorer som inte kan definieras som varken hot eller möjligheter utan snarare som 

omständigheter att beakta. Ytterligare nackdelar med SWOT-analysen är att den inte beaktar 

skillnaden mellan den upplevda omvärlden och den verkliga omvärlden (Frankelius, 2001).  

   

Den övriga teorin, som behandlar fysisk butikshandel, e-handel och e-handels effekt på fysisk 

butikshandel är inte inriktad på sporthandeln som bransch utan är branschöverskridande och 

även i vissa fall vara generell för e-handel och fysisk butikshandel. Det kan resultera i att den 

teoretiska förklaringen av vad e-handel och fysisk butik innebär i relation till den svenska 

sporthandeln inte nödvändigtvis alltid behöver stämma överens.   

 

3.4 Sammanfattning och motivering av teori 

E-handel har kommit att bli ett viktigt begrepp inom detaljhandeln då allt större del av 

försäljningen flyttar ut på internet (Postnord, 2017) och internet har samtidigt helt ändrat 

förutsättningarna för hur företag bedriver sina verksamheter (Thembekile & Osunmakinde, 

2014). 2016 var sportartiklar dessutom en av de mest populära kategorierna att e-handla 

(Postnord, 2017), vilket gör det intressant för sporthandeln där de ledande aktörerna har en 

övervägande del av sin omsättning i den fysiska handeln. Som Hultman och Kask (2016) 

nämner, när det sker stora förändringar och då nätkanaler tar över distributionen så räcker det 

inte att vara den bästa aktören i ett äldre system, vilket tidigare har varit den bästa butiken på 

en geografisk avgränsad marknad, då kunderna flyttar över till e-handeln där nationella 

gränser och avstånd inte existerar. Författarna menar vidare att då e-handelns andelar ökar så 
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är det troligt att vi i en inte alltför avlägsen framtid kommer se globala e-handelsjättar träda in 

i den svenska sporthandeln och ta stora andelar av marknaden i och med att konkurrensen blir 

mer gränslös (Hultman & Kask, 2016). I teoriavsnittet om distributionskanaler inom 

detaljhandeln nämns flera fördelar och nackdelar med fysisk butiksförsäljning och e-handel 

av olika författarna, och därmed blir sporthandlarnas hantering av distributionskanaler viktigt 

i deras förmåga att stå konkurrenskraftiga på marknaden.  

 

Genom att förstå e-handelns påverkan på den svenska sporthandeln i relation till 

nedanstående omvärldsmodeller kan vi skapa en djupare förståelse för den pågående 

förändringen i konkurrenssituationen inom svensk sporthandel särskilt genom den 

framväxande e-handeln.  

 

Det huvudsakliga budskapet Porter vill framföra och belysa med sin konkurrensmodell är att 

företag och strateger bör vidga synen om vad konkurrens är och vad det beror på. Modellen 

grundar sig i ett maktspel mellan företaget och dess kunder och leverantörer, där företaget bör 

söka makt i dessa relationer. Det råder en tydlig branschdefinition i modellen för att kunna 

säkerställa vilka aktörer som är etablerade konkurrenter och vilka företag/produkter som är av 

substituerande art (Frankelius, 2001). Motivet till valet av Porters femkraftsmodell är att 

modellen går på djupet när det gäller synen på att konkurrenter är omvärldsfaktorer. För att 

komplettera bristerna i Porters femkraftsmodell har studien även en utgångspunkt i PEST-

modellen. Modellen inkluderar politiska, ekonomiska, sociala och tekniska faktorer därav 

förkortningen. PEST-modellen kompletterar Porters femkraftsmodell i form av externa 

faktorer som påverkar företaget och branschen. Frankelius och Rosén (1993) menar att 

faktorer utanför branschen kan komma att vara av stor betydelse, i vissa fall är de externa 

faktorerna de allra viktigaste faktorerna. Det är viktigt att förstå att varje företags situation är 

unik och därmed blir det förödande att generalisera vikten av de externa faktorerna. Till sist 

har även SWOT-modellen använts, som består av ett företags interna styrkor och svagheter, 

samt externa möjligheter och hot. Modellen är användbar då den är pedagogisk uppbyggd och 

inkluderar även ett möjlighetstänkande som Porters femkraftsmodell och PEST-modellen 

saknar. Dessutom är modellen praktisk då den tar upp generella svagheter och styrkor i 

förhållande till ett företags konkurrenter (Frankelius, 2001). 
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4. Empiri 

I empirikapitlet sammanfattas primär- och sekundärdata som samlats in från intervjuer och 

sekundärkällor. Kapitlet inleds med en kort del bestående av sekundärdata i form av statistik från den 

svenska sporthandeln, vilket dels kompletterar och ger en validering till svaren från respondenterna 

som presenteras i empirikapitlets andra del, dels ger en bild av kraften i förändringen i konkurrensen 

och förklarar därmed varför syftet är viktigt. Den andra delen består av respondenternas svar som 

samlats in genom intervjuer vilken också följer den struktur som presenterades i den teoretiska 

referensramen, vilket underlättar för analysen i nästkommande kapitel.  

4.1 Branschstatistik från svensk sporthandel 

Den svenska sporthandeln befinner sig idag i en tillväxtfas sett till försäljning inom e-handeln 

samtidigt som en stor majoritet av försäljningen fortfarande kommer från den fysiska 

butikshandeln. Sporthandelns e-handel förväntas enligt HUI Research (2017) uppnå goda 

tillväxttal i ett antal år innan den når mognadsfasen och är en av de branscher som troligen 

kommer att vara viktiga drivare av tillväxten i e-handeln där den växer snabbt och tar små 

men märkbara andelar av branschen. 2015 var e-handelsandelarna uppe i 7 procent för 

sporthandeln (HUI Research, 2017). Enligt HUI Research (2017) pressar digitalisering 

tillsammans med globalisering priserna i den svenska handeln och exemplifierar denna 

utmaning med ett par Nike-skor. Högst pris finns hos en svensk butiksförsäljare, ett lägre pris 

hos en svensk näthandlare och lägst pris från en utländsk näthandlare. Då prisbilden är 

varierande kan kunderna idag enkelt leta upp den aktör som har lägst pris för att sedan köpa 

produkten där. Förändringen i antalet butiker och varit relativ stor de senaste åren då 

butiksbeståendet i svensk sporthandel minskade med 15 procent mellan 2008 och 2015 (HUI 

Research, 2017).  

 

Den senaste statistiken från sommaren och hösten 2017 visar att den totala 

onlineförsäljningen för sportartiklar till svenska hushåll, oavsett vart de har köpts, stod för 25 

procent av den totala försäljningen av sportartiklar. I mätningen stod offlinehandeln för en 

13-procentig nedgång, medan online stod för en 40-procentig ökning. Statistiken visar också 

att nästan en tredjedel av alla sportartiklar som säljs i Sverige ligger utanför 

sportfackhandeln. Den traditionella sporthandeln med fysisk närvaro hade en nedgång på 15 

procent och hade totalt 54 procent av den totala försäljningen av sportartiklar under perioden. 

De kanaler som haft den största ökningen under perioden är nätaktörerna och “övriga 
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butiker”, som bland annat består av specialbutiker som exempelvis cykelbutiker, där  el-

cykeln haft en stor inverkan på resultatet (GfK, 2017).  

 

4.2 Svar från respondenter 

I denna del sammanställs de intervjuer som förts med respondenterna. Först presenteras 

svaren från sporthandlarna Stadium, Intersport och Sportamore, och därefter presenteras 

svaren från de oberoende aktörerna Sportfack och Sportforum. SWOT-modellens olika delar 

har inte besvarats av Sportfack och Sportforum, eftersom de inte är marknadsaktörer, utan 

endast av Stadium, Intersport och Sportamore. 

 

4.2.1 Stadium  

4.2.1.1 E-handel, fysisk butikshandel och e-handelns påverkan 

Enligt respondenten på Stadium har e-handeln påverkat dem i hög grad. Från början stod 

Stadiums e-handel på ett “eget ben”, men den har idag blivit mer integrerat i deras fysiska 

butikshandel för att kunna erbjuda kunden ett bredare sortiment. Ett exempel på denna 

integrering är butikernas “order in store”, där kunden kan beställa produkter på digitala 

skärmar i butikerna vilket resulterar i att butikerna inte behöver ha alla produkter inne i lager. 

Denna lösning ger även möjlighet till kompletteringsköp och kontantlösa butiker. E-handeln 

påverkar Stadium framförallt i form av ökad tillgänglighet, då kunden kan köpa deras 

produkter när och var som helst. En annan fördel e-handeln genererar är bredden på 

sortimentet som e-handeln möjliggör, vilket inte den fysiska butiken har möjlighet att 

erbjuda. Negativa aspekter av e-handeln är dess inverkan på prissättningen, då priset blir mer 

tillgängligt och transparant. Respondenten menar att kunden idag kan skanna av priset på 

marknaden och jämföra aktörer mot varandra, vilket leder till ett ökat fokus på pris som 

påverkar prissättningen i form av uppdaterade rabatter. Vidare menar respondenten att 

konsumenten inte lägger lika stor vikt från vilken återförsäljare de handlar ifrån när de önskar 

en specifik produkt. 

 

Likt “order in store” samordnar även Stadium sin e-handel tillsammans med de fysiska 

butikerna åt motsatt håll genom att använda butikerna som utlämningsställen för produkterna, 
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vilket är en möjlighet nätaktörer som exempelvis Sportamore och Zalando saknar. Stadium 

ser detta som både en fördel och en utmaning. Fördelen är att de kan utnyttja butiksnätveket 

då kunden inte behöver vänta lika länge och att de kan hämta produkterna i butiken, medan 

utmaningen ligger i att butikerna inte är anpassade för att lagra den stora volymen av 

produkter som kan komma att krävas för att behandla kunden på bästa sätt. Dessutom kan 

denna samordning mellan e-handel och butik komma att addera ytterligare arbetsuppgifter för 

personalen i butiken.  

 

Den fysiska butiken har en roll att förstärka den trygghet och kvalitet Stadium står för, samt 

även att tillföra ett mervärde i form av rådgivning som det personliga mötet med kunden 

genererar. Butiken fungerar därmed som en plats för kunskapsöverföring som också adderar 

ett annat värde än bara pris och produkt som e-handeln gör. Respondenten argumenterar för 

att den fysiska butiken ger möjlighet att personligen träffa kunden och de kan då exponera 

produkterna i en anpassad miljö, kunden får där en möjlighet att “känna och klämma” på 

produkterna vilket respondenten anser att många kunder uppskattar. Den fysiska butiken är 

dessutom ett tillvägagångssätt för att bygga och stärka Stadiums varumärke. 

 

Innan e-handelns utveckling och framväxt fungerade den fysiska butiken som en 

lagringsplats för produkter, men i och med e-handelns framväxt har den påverkat den fysiska 

butiken, bland annat i form av diskussioner angående mindre butiksytor och butiker som 

fungerar mer som “showrooms”. Det rationella argumentet, snabbt och enkelt, talar för e-

handeln, men det emotionella argumentet förstärker den fysiska butiken existens enligt 

respondenten.   

 

4.2.1.2 Porters femkraftsmodell 

Respondenten anser att konkurrensen inom sporthandeln har hårdnat och bidragande orsaker 

till den ökande konkurrensen är dels den norska sporthandlaren XXL:s inträde i Sverige men 

också den växande e-handeln. E-handelns påverkan yttrar sig i form av en ökad mångfald av 

aktörer, transparens och bekvämlighet enligt respondenten. Nätaktören Sportamore är utgör 

en tuff konkurrent som är skickliga på kommunikation och e-handel och dessutom har de 

enligt respondenten nästan alltid röda priser. Det finns en enorm potential i och med e-

handeln och den kommer växa ännu mer, vilket även leder till att fler leverantörer kan 

komma att inträda marknaden. Det kan framträda då konsumenten vet vilken produkt de 
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söker och inte lägger vikt vid vilken ingång (återförsäljare) de handlar ifrån. Exempelvis kan 

produkter beställas från England eller USA, vilket enligt respondenten skapar en helt annan 

typ av konkurrens. Å andra sidan vet inte alla kunder vad de vill ha vilket innebär att de 

startar i de fysiska butikerna.  

 

Respondenten menar dock att det finns svårigheter för nya aktörer att inträda marknaden. Det 

handlar om att företaget måste bygga upp ett varumärke och lära sig hantera det du inte har 

kontroll över, nämligen logistiken. Respondenten menar dock att det kan bli enklare för nya 

aktörer att inträda genom ett marknadsplatstänk, då de inte behöver införskaffa ett brett lager 

utan kan istället ingå samarbeten med leverantörerna, vilket exemplifieras genom att kunden 

beställer produkter på nätet hos den nya aktören och sedan skickas produkterna direkt från 

leverantören, företaget slipper då lagerhantering. 

 

Stadium ser hot från av företag som inte är renodlade sporthandlare som H&M, Zalando och 

Amazon. De är tre stora aktörer som har starka förhandlingspositioner mot varumärkena 

vilket gör att de kan sälja till ett lägre pris. Stadium går just nu mot att bli mer inriktade på 

livsstil vilket även H&M gör då de har börjat sälja sina egna sportprodukter, Zalando lika så. 

Detta innebär att det är inte bara sportåterförsäljare som utgör konkurrensen enligt 

respondenten. Spekulationen om Amazons inträde på den svenska marknaden kommer enligt 

respondenten förändra situationen då det tidigare har varit tabu att sälja produkter på andras 

plattformar. Dock menar respondenten att det finns en möjlighet att kanske börja sälja 

Stadiums egna varumärken, SOC och Everest, på Amazons plattform vilket gör att de får de 

en helt annan typ av målgrupp. Amazon har en välutvecklad infrastruktur och alla 

sporthandlare i Sverige kommer behöva lära sig och anpassa sig till den prispress Amazon 

kommer skapa enligt respondenten.   

 

De stora leverantörerna har hög förhandlingsstyrka hos Stadium, det visar sig då 

leverantörerna istället för att bredda antalet återförsäljare smalnar av till färre, samt att de inte 

tillåter alla återförsäljare att sälja alla deras produkter. Detta resulterar i att leverantörerna 

byggs upp i värdekedjan. Respondenten menar också att storleken har betydelse i form av att 

större leverantörer kan få ut stora köp medan det är svårare för mindre leverantörer. Detta 

resulterar i att de mindre leverantörerna får problem med att få ut bra priser mot 

återförsäljarna i sporthandeln. Stadium har enligt respondenten en stark förhandlingsposition 

i och med de stora volymer de köper in. Respondenten poängterar att deras 
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förhandlingsstyrka är hög i nordiska mått men att det finns större aktörer ute i Europa som 

exempelvis Amazon. De köper in betydligt större volymer från leverantörerna och får därmed 

bättre priser, vilket utgör ett stort hot.   

 

Kundlojaliteten är liten i branschen enligt respondenten. Stadium har dock ett uppskattat 

medlemsprogram och en stor del av kunderna är återkommande kunder. Stadiums 

medlemskap är enligt respondenten uppskattat, där kunderna kan samla poäng och få rabatter, 

vilket dock inte nödvändigtvis behöver betyda att kunden är lojal. Respondenten berättar 

vidare att han inte tror att man kan förvänta sig lojala kunder längre, vilket bland annat beror 

på e-handeln. E-handeln har inneburit att konsumenten har fler valmöjligheter och kan 

samtidigt sitta hemma i soffan och beställa utan att “titta handlaren i ögonen”.  

 

4.2.1.3 PEST-faktorer  

I intervjun med respondenten från Stadium nämns en betydande politisk faktor som kommer 

att påverka Stadium, General Data Protection Regulation (GDPR), som är ett 

konsumentskydd för personuppgifter, vilket är till för att företag inte ska kunna samla på sig 

personuppgifter utan att det skapar ett värde för kunden. Kunden ska dessutom närsomhelst 

kunna begära att deras uppgifter raderas. Dessa uppgifter har varit fördelaktiga i kampanjer 

och liknande då Stadium har skapat en stor kundbas, vilket inte kommer kunna utföras i 

samma utsträckning som förut i och med GDPR. Respondenten menar att detta regelverk 

definitivt kommer påverka Stadium.  

 

Utöver lågkonjunktur som ekonomisk faktor berör respondenten två andra ekonomiska 

faktorer som kan komma att påverka Stadium. Kryptovalutan Bitcoin är det första som 

nämns, vilket medför att Stadium blir mer transparant med resten av världen. Respondenten 

menar att det både kan ses som möjlighet och hot då Bitcoin kan innebära en expansion till 

andra marknader då handelsplatsen blir utvidgad. Dessutom blir det lättare för kunden att på 

ett smidigare tillvägagångssätt värdera vad en produkt kostar i andra länder då Bitcoin 

fungerar som en gemensam valuta. Den andra ekonomiska faktorn är utvecklade 

betallösningar som resulterar i att kunden är mer likvid oftare, vilket även kan också ses som 

en teknisk faktor.   
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Hållbarhetstrenden och hälsotrenden är två sociala faktorer som respondenten från Stadium 

belyser. Det finns samarbeten Stadium ingår i som ställer krav på hållbarhet, men också 

förväntningar på att produktionen ska ta hänsyn till hållbarhetsfrågor vilket även ska 

redovisas. Hälsotrenden förväntar sig respondenten på Stadium ska hålla i sig, då folk är mer 

aktiva idag, vilket är något som har påverkan på hela sportbranschen. Som bransch betraktat 

ser respondenten definitivt på en positiv framtid då den är i tillväxt, även om vissa aktörer 

kommer få det tufft.  

 

Sett till tekniska faktorer menar respondenten att 85% av all trafik hos Stadium idag styrs via 

mobila enheter, vilket gör att kunden som tidigare nämnt kan köpa produkter när och var som 

helst. Big data och kunskapen om hur kunder beter sig digitalt ger möjligheter för Stadium att 

bättre kan anpassa sig till kunden, där de enklare kan nischa innehållet mot kunden. Det finns 

också fler tekniska faktorer, som digitala hjälpmedel vilket möjliggör en bättre 

kundanpassning, exempelvis teknik som kan scanna av kroppen för att hitta rätt storlekar. 

Dessa tekniker kommer hjälpa till att utveckla e-handeln, men är även applicerbar i de fysiska 

butikerna.    

 

4.2.1.4 SWOT-faktorer 

En utmaning på kort sikt för Stadium är att de ser minskad trafik till de fysiska butikerna 

vilket idag inte helt kompenseras av deras e-handel, om detta håller i sig kan Stadium tappa 

konkurrensfördelen i mötet med människan i butik. En annan utmaning är den rådande 

prispressen i branschen, som grundar sig i att kunderna förväntar sig rabatterade priser på det 

mesta. Det resulterar i en utmaning vad gällande positionering, antingen bredare och billigare 

eller som mer nischad och exklusiv. Detta är en utmaning att förhålla sig till för att hantera de 

större aktörerna ute i Europa som köper in betydligt större volymer än Stadium.  

 

En svaghet som Stadium kan tänka sig ha är deras starka butikskultur där övergången till det 

digitala inte kommer naturligt. Därmed har digitala aktörer som Sportamore och Amazon, 

som utgår ifrån det digitala, en fördel på den sidan. Det blir en utmaning för Stadium att ställa 

om till det digitala, risken och svagheten gentemot renodlade nätaktörer är att inte bli lika 

framgångsrik när både e-handel och butiksförsäljning ligger i fokus. Det finns då en risk att 

bli ett företag som inte är expert på något utav områdena. 
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Stadiums styrkor gentemot nätaktörerna är effekten och resultatet av vad den fysiska butiken 

genererar. Dessa styrkor innefattar kunskapsöverföringen som det personliga mötet ger 

möjlighet till, men även att förstärka den kvalitet och trygghet som Stadium står för och till 

sist möjligheten för kunden att fysiskt granska produkten. Stadiums butiksnätverk leder också 

till en styrka i och med ett utvecklade destinationer för utlämning som enligt respondenten 

underlättar för kunden i många fall. Detta kan ses som styrkor gentemot nätaktörer, men 

respondenten nämner även styrkor gentemot andra butikskedjor. Stadium skiljer sig från 

andra aktörer i form av att tillgodose kundens totala behov, systematiskt arbeta med att 

butikspersonalen ska prioritera och fokusera på kunden. Den kultur och stolthet som Stadium 

har byggt upp ska synas och märkas, vilket respondenten på Stadium anser att andra aktörer 

saknar.   

 

4.2.2 Intersport  

4.2.2.1 E-handel, fysisk butikshandel och e-handelns påverkan 

E-handeln har påverkat Intersport väldigt mycket, och det har samtidigt varit en stor 

omställning för hela detaljhandeln. Då Intersport kommer från den fysiska världen, och mer 

varit mer av en grossist än en retailer tidigare, så påverkar e-handeln mycket och det gäller att 

snabbt ställa om till det digitala enligt respondenten. Intersport har därför nyligen investerat i 

en ny e-handelsplattform som kan kommunicera med deras butiker samt med det 

nyinvesterade centrallagret. De fördelar som e-handeln enligt respondenten genererar är att 

den skapar en närvaro på så sätt att konsumenten kan utföra sina köp vart den än är, och 

tillsammans med sina butiker blir Intersport starka då de har ett stort butiksnät över hela 

landet. Dessutom skapar e-handeln ett större intresse för leverantörer att ingå i samarbeten 

med Intersport. E-handelns framväxt har dock även en negativ aspekt i och med deras stora 

butiksbestånd, vilket innebär att de sitter fast i en relativt tung kostnadsmassa vilket de 

försöker bli av med. Detta kan innebära att de kommer behöva stänga ner en del butiker 

framöver.  

 

För Intersport är det summan av kanalerna fysisk butik och e-handel som viktig. Den fysiska 

butiken genererar att kunden kan se och känna på produkterna, samt att kunden får möjlighet 

att prata med Intersports säljare som har en väldigt hög produktkunskap. Respondenten 

menar även att det är viktigt att finnas fysiskt och att de som både har fysiska butiker och 
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försäljning digitalt kommer att vara de som överlever. En metod för att integrera den fysiska 

handeln med e-handeln är omni, ett sömlöst erbjudande för kunden, som innebär att oavsett 

var man handlar i för kanal ska kunden få samma service och bemötande, samt att inte 

skillnad gällande sortiment och pris ska råda mellan de fysiska butikerna och nätet. Det ska 

enligt respondenten vara en friktionsfrihet gentemot slutkonsumenten där denna ska kunna 

välja vart den vill köpa sina produkter ifrån, oavsett vart man är. Då detta är en relativt ny 

mark för alla aktörer kräver det att vara varsam i satsningar på investeringar av system, 

tekniska lösningar och marknadsföring. E-handeln kan dock innebära en viss kannibalisering 

på den fysiska handeln för Intersport, och även om de inte vet hur stor den kommer bli är det 

något de räknar med. Men då deras e-handel är relativt omogen har den ännu inte tagit det 

greppet ännu.  

 

4.2.2.2 Porters femkraftsmodell 

Den befintliga konkurrensen i sporthandeln har stramats åt och enligt respondenten opererar 

de i en av Europas tuffaste marknader. Viktigt för Intersport är att från och med nu ta en 

position på marknaden och försöka att vara mer unik i sitt erbjudande istället för att vara 

“mainstream”, som respondenten menar kommer att försvinna från marknaden. På frågan om 

nya aktörer som hotar att inträda sporthandeln så menar respondenten att finns en 

branschglidning, där exempelvis H&M nu har försäljning av träningskläder. Det är många 

som vill “ta en del av kakan”. Det finns även internationella aktörer som lockar till sig en 

yngre kategori av människor, denna kategori helt annan struktur för att handla sportartiklar 

och de behöver nödvändigtvis inte handla från den svenska marknaden. Ett exempel på detta 

som respondenten tar upp är brittiska Sports Direct som säljer för ett antal miljoner per år i 

Sverige och tömmer lite av marknaden. Nischaktörer inom e-handeln kan också utgöra ett 

visst hot.  

 

För nya aktörer att inträda på den svenska marknaden bör aktören dock värdera om de är 

bättre än det som finns på marknaden idag enligt respondenten. Aktören måste tillföra något 

unikt för att kunna ta plats. Respondenten tar upp Decathlon som exempel, en av världens 

största sporthandlare, som har gjort ett försök i Sverige med sina egna varor och koncept utan 

att lyssna på vad marknaden vill ha, vilket gjort att de inte fått fäste på den svenska 

marknaden ännu. Intersport vill istället jobba mer med varumärken snarare än att satsa på 

egen produktion.  
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Leverantörernas (varumärkena) förhandlingsstyrka skiljer sig åt enligt respondenten, de 

internationella varumärkena är starkare idag och de har även en egen distribution till 

konsument vilket gör att de kan använda sina egna kanaler för försäljning. Nike tas upp som 

exempel, som har dragit ned på sitt distributionsnät och väljer att bara gå med vissa 

återförsäljare. De mindre varumärkena är dock mer beroende av Intersport, då Intersport har 

ett större flöde i distributionen än vad de har. Kunderna har dock en stark förhandlingsstyrka 

enligt respondenten, som menar att det är kunderna som har makten idag.  

 

4.2.2.3 PEST-faktorer 

Politiska faktorer som skulle kunna gynna Intersport är faktorer som gör det lättare att driva 

handel, som exempelvis “stimulanspengen” med lägre sociala avgifter för de som är under 26 

år, vilket har plockats bort. En annan har varit subventionering av el-cyklar vilket gynnar 

både sporthandeln och miljön. Sett till ekonomiska faktorer har sporthandeln historiskt sett 

inte drabbats hårt av lågkonjunktur enligt respondenten. Sporthandeln står sig ganska bra  

även om folk vid en lågkonjunktur har mindre pengar att röra sig med, men det finns andra 

branscher som drabbas hårdare.  

 

Sett till sociala faktorer kommer hälsa bara bli viktigare och viktigare. Respondenten menar 

att folk kommer vilja röra på sig mer, oavsett om det är marathon eller bara ut och gå, då vi 

idag annars är mer stillasittande. Hållbarhet är också något Intersport arbetar med, då både 

leverantörer och konsumenter ställer högre krav på området.  

 

Tekniska faktorer kommer vara otroligt viktiga framöver för Intersport. Många av 

köpbesluten tas med smartphonen idag och respondenten menar att de måste vara med och 

lyssna på vad konsumenten vill ha. Då det är konsumenten som har makten gäller det att 

ligga långt fram i den tekniska utvecklingen. Ett exempel på detta kan vara att det kommer att 

ställas andra krav på leverans, då konsumenten eventuellt inte vill ha produkten till sitt hem 

utan till den position som den befinner sig på.    
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4.2.2.4 SWOT-faktorer 

Respondenten menar att det går rasande fort i branschen idag. Amazon som är på väg in i 

Sverige, tillsammans med Alibaba som också växer sig större utgör ett hot. Även om 

Intersport inte vet vad det kommer att ge för konsekvenser gäller det att ha ordning på sin 

affärsidé. Möjligheter som Intersport ser är att de är lokala och har idag hundra egna butiker 

och dessutom ett fyrtiotal franchisebutiker, vilket de vill utnyttja. De ska enligt respondenten 

vara lokala men också agera nationellt på ett annat sätt än vad de hittills gjort. Intersport har 

idag butiker från Kiruna till Ystad vilket de måste fortsätta att använda. Ytterligare en 

möjlighet som respondenten tar upp är att specialisera sig på ett antal kategorier där de ska 

vara starkare än sina konkurrenter.   

 

En utmaning som Intersport har fokus på är att minska på sina kostnader, då marginalerna går 

ner i branschen gäller det att vara bra på kostnadssidan. Kostnadssidan ses även som en 

svaghet och då Intersport sitter i en stor kostnadskostym blir de inte tillräckligt snabba enligt 

respondenten. En ytterligare svaghet Intersport upplever är att deras e-handel inte är lika 

utvecklad som hos en del andra konkurrenter, vilket medför att de måste utvecklas snabbare 

för att kunna komma ikapp. Intersports styrkor ligger i ett starkt varumärke, en historik och 

ett stort förtroendekapital. Intersports medlemsbas som de byggt upp står för en stor del av 

försäljningen, och där gäller det att jobba ännu hårdare i framtiden. Intersport besitter även en 

styrka i ett tilltalande sortiment och står dessutom för en kunskap och kompetens som få 

aktörer besitter.  
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4.2.3 Sportamore  

4.2.3.1 E-handel, fysisk butikshandel och e-handelns påverkan 

Sportamore har redan från starten 2010 varit en renodlad e-handlare och respondenten menar 

att företaget därför inte känt till någon annan verklighet. E-handeln är en snabbrörlig del av 

marknaden som hela tiden utvecklas och vidare menar respondenten att aktörer inom 

sporthandeln som inte anpassar och hänger med i utvecklingen kommer ha svårt att klara sig 

framöver. Sportamore menar att framförallt förändringarna i konsumentbeteendet har varit en 

betydande orsak till e-handelns framväxt men också e-handelsmognaden generellt, som lett 

till ökade konsumentkrav på framförallt bekvämlighet. Dessa typer av förändringar och 

utveckling måste aktörer inom sporthandeln förutse och förstå. Sportamore ser inga tydliga 

skillnader i konsumentbeteende mellan de som handlar i fysisk butik och online, utan det är i 

grund och botten samma människor där deras uppdrag ligger i att förklara för de som tidigare 

handlat i fysiska butiker att det är enklare och smidigare att handla på nätet.  

 

Respondenten menar att fördelarna med att vara en renodlad nätaktör är att de befinner sig i 

den del av marknaden som växer. Dynamisk kan det för Sportamore betyda att, bara genom 

att bara behålla nuvarande marknadsandelar, kan de växa sig dubbelt så stora inom fem år. 

Sportamore har som mål att växa snabbare än marknaden vilket de ska göra genom att 

investera och vårda relationen med kunden, samt fortsatta ha en aggressiv modell för skaffa 

nya kunder. Så har de jobbat sen starten, men det ska nu bli ett ökat fokus på kundrelationer. 

 

Enligt respondenten finns det även nackdelar med att vara en renodlad e-handlare som 

framhåller två betydande faktorer. Den första är att de aktörer med en fysisk närvaro har en 

större kännedom i och med deras historik och lokala förankring. 

En annan möjlighet dessa aktörer har är att de kan generera är en viss synergi mellan fysisk 

närvaro och e-handel som komplement. Respondenten belyser också nackdelar med fysiska 

butiker och menar att det är en stor belastning kostnadsmässigt. Det är dyrt att hålla lager på 

många geografiska enheter och därmed blir det svårt att möta de priser som e-handeln 

erbjuder.  

 

Sportamore menar att konkurrenternas närvaro av fysiska butiker påverkar dem genom att 

driva ett intresse för sport. Det finns också en faktor av att skaffa information i den fysiska 
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världen för att sedan handla online vilket respondenten också menar fungerar åt andra hållet. 

På frågan om de fysiska butikerna frånvaro kommer drabba Sportamore svarar respondenten 

nej. Sportamore har inga planer på att öppna fysiska butiker i den form konkurrenterna 

utformar sina butiker utan menar att det finns andra tillvägagångssätt att närma sig kunden i 

den fysiska världen, exempelvis genom samarbeten med gym.  

 

4.2.3.2 Porters femkraftsmodell 

Den befintliga konkurrensen ses som tuff då ökad transparens också ökar konkurrensen enligt 

respondenten. Konkurrensen ses hos Sportamore i två dimensioner, dels en konceptuell 

konkurrens då de är generalister inom för sport och ett aktivt liv och där konkurrerar de med 

konsumentens plånbok mot de stora fysiska aktörerna som har samma positionering. 

Respondenten menar dock att de är få av de fysiska aktörerna som har lyckats etablera en stor 

del av sin omsättning på nätet och mot den bakgrunden är det sällan de möter på 

konkurrensen från dem på Sportamores hemmabana, online. Sett till konkurrensbilden på 

nätet står Sportamore gentemot dessa aktörer, enligt respondenten, väldigt ensamma. Nätet är 

den andra dimensionen och där möter Sportamore på konkurrens från duktiga nischaktörer 

eller generalister som skär marknaden, exempelvis Zalando som säljer modeartiklar men som 

även har en sportkategori, eller skoaktörer, som också överlappar det Sportamore gör i 

sportväg.  

 

Sportamore har bra koll på de konkurrenter som finns på marknaden idag. De främsta hoten 

från nya aktörer som hotar att inträda marknaden är de aktörer som inte går att se än. I en 

föränderlig värld är dynamiken helt annorlunda än vad den historiskt sett har varit, och om 

konsumentenbeteendet ändras och det kommer in en aktör som förstår beteendet bättre så 

kommer konsumenten snabbt att flytta på sig enligt respondenten. I framtiden tror 

respondenten att det kommer bli polariserat mot att små aktörer kommer fortsätta fylla små 

luckor, medan giganterna kommer fylla resten. Det kommer inte räcka att vara mittemellan 

och vara ganska bra på ganska mycket.  

 

På frågan om det potentiella hotet från Amazon tror respondenten att det är en överdriven 

rädsla att de skulle innebära en undergång från all annan e-handel, även om de är duktiga på 

infrastruktur, pris, sortiment och grundläggande villkor. Att Amazon skulle bestämma sig för 

att satsa på sport i Norden tror inte heller respondenten är deras primära anfallsvinkel. Det 
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största hotet mot de traditionella butikskedjorna i sporthandeln är enligt respondenten om de 

inte lyckas lösa omställningen mot digital handel tillräckligt snabbt och idag sitter de fysiska 

aktörerna med majoriteten av sin omsättning i den infrastruktur som den fysiska handeln 

innebär. 

 

Hinder för att ta sig in på den svenska marknaden och konkurrera med Sportamore är att 

konsumenterna idag ställer stora krav idag. För att slå sig in menar respondenten att aktören 

vara på plats med ett distributionscenter för att på allvar vara ett alternativ, vilket kräver 

kapital. Respondenten är dock övertygad om att det kommer nya aktörer över tid, men det 

kommer bli polariserat mot att de små aktörerna kommer fylla små luckor på marknaden och 

de stora bjässarna kommer att ta resten av marknaden. Det kommer inte räcka att befinna sig 

mittemellan och vara ganska bra på ganska mycket.  

 

Styrkan hos Sportamores leverantörer skiljer sig åt. Dels finns det ett antal globala aktörer 

som mer eller mindre kan diktera villkoren vilket ger dem en stark förhandlingsstyrka. Dessa 

varumärken utgör ungefär hälften av försäljningen hos Sportamore. Därefter är det en snabbt 

fallande skala av leverantörer som snarare är retailers enligt respondenten, och där byts 

många av varumärkena ut varje år. Kundens förhandlingsstyrka är större nu än förr. De har 

lättare att göra mer informerade val, vilket gör dem mer illojala nu än förr. Det är dessutom 

enklare att göra sin röst hörd i det digitala forumet och nå ut till en större publik vilket gör att 

den genomsnittliga handlaren är mer lyhörd idag för konsumenternas åsikter och snabbare till 

åtgärder.  

  

4.2.3.3 PEST-faktorer 

Det politiska faktorer respondenten menar kommer ha betydelse för Sportamore kommer 

även påverka konkurrenterna. De faktorer som framhålls är GDPR, distansköplagen och 

tullunioner. De ekonomiska faktorer som kan komma att påverka Sportamore anser 

respondenten inte har lika stor påverkan då kriser och konjunkturer inte tenderar att påverka 

sportbranschen i alltför stor utsträckning eftersom konsumenter har en tendens att investera i 

sin hälsa oavsett konjunktursvängningar. Det kan möjligen komma att påverka snittpriserna 

per enhet men det tenderar inte att påverka volymförsäljningen enligt respondenten.  
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När det gäller sociala faktorer finns det en underliggande hälsotrend, men den kan snarare ses 

som ett fenomen då den funnits i 20 år enligt respondenten. Trender som berör 

beteendeförändringar har varit viktigt för sporthandeln. Det finns även kortsiktiga trender 

som som rör förändringar inom mode vilket påverkat sporthandeln.  

 

Sportamore anser att det finns en rad olika tekniska faktorer som kan påverka verksamheten, 

exempelvis smartphones, digitalt leveransskåp istället för brevlåda eller om konsumenten har 

andra tekniska förutsättningar som sportamore måste anpassa sig till för att komma i kontakt 

med kunden. 

 

4.2.3.4 SWOT-faktorer 

Respondenten menar att det största hotet Sportamore upplever är förändringen i 

konsumenternas beteenden och preferenser och då att risken att misslyckas med att anpassa 

Sportamore efter dessa förändringar. Faran med att stagnera och sluta utveckla verksamheten 

är ett hot och Sportamore måste vara beredda och uppmärksamma på de förändringar som 

kan komma att ske.  

 

De svagheter Sportamore har gentemot sina konkurrenter är enligt respondenten lägre 

varumärkeskännedom, då de är relativt nya och har en lägre omsättning än ett antal större 

aktörer vilket resulterar i lägre förhandlingsstyrka gentemot leverantörer. De styrkor 

Sportamore anser sig besitta är närvaron i rätt kanal då de är rätt positionerade för framtida 

tillväxt. Respondenten menar att Sportamore har 100% av omsättningen i en kanal som 

växer. En annan styrka respondenten framhäver är att Sportamore egenskaper är att de är nya 

och snabbrörliga, vilket betyder att de har varit skickliga på att anpassa verksamheten efter 

konsumenten, enligt respondenten snabbare och rörligare än konkurrenterna. Även 

kunskapen om logistiken är en styrka hos Sportamore då de driver sin egen logistik och har 

sitt egna lager. Sportamore ser möjligheter att på fem år vara två eller tre gånger större än 

idag med en strukturell utveckling. Det finns även möjlighet att expandera till andra 

geografiska marknader i framtiden.  
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4.2.4 Sportfack  

4.2.4.1 E-handel, fysisk butikshandel och e-handelns påverkan 

Respondenten på Sportfack menar att utvecklingen av e-handel till en början gick långsamt 

för sporthandlarna i Sverige, men arbetet började ta fart för fem-sex år sedan och sen dess har  

det gått fort. Från början var det små aktörer som började med e-handel och därefter har 

större aktörer som Sportamore följt efter, ungefär samtidigt som Stadium. Enligt 

respondenten på Sportfack finns det idag många e-handelsaktörer och e-handeln idag är väl 

representerat inom sporthandeln och ligger i fas med övriga detaljhandeln, möjligtvis något 

före. E-handelns stora fördel gentemot butik ligger främst i ett större sortiment vilket gör att 

konsumenterna får tillgång till fler varor. En annan fördel ur konsumenternas perspektiv som 

respondenten tar upp är att e-handeln alltid är öppen, samtidigt som det går att handla i lugn 

och ro. Nackdelarna som lyfts fram är returer av varor och arbetet som det innebär.  

 

Respondenten menar att han inte ser många fördelar med att ha fysiska butiker, men av de 

som finns utifrån konsumentens perspektiv är det att kunna känna på produkten samt att 

produkten finns tillgänglig direkt och du behöver inte vänta på att få den hemskickad. Utifrån 

de fysiska sporthandlarnas perspektiv finns den stora fördelen med att de kan ha en dialog 

med kunderna lättare och de kan på så sätt erbjuda en överlägsen service, men då krävs det 

också kompetent personal. Utan att kunna hjälpa kunden har den fysiska butiken inte mycket 

att tillföra. En annan fördel som lyfts fram är att du kan visa upp produkterna i ett 

sammanhang och inreda butikerna på ett sätt som passar kunden. Till sist menar respondenten 

att butikens uppgift att överraska kunden ska tas på allvar, medan internet och e-handel på ett 

annat sätt hjälper kunder att söka efter det kunden är ute efter. Det är få aktörer som lyckas 

integrera den fysiska butikshandeln med e-handeln, och enligt respondenten är det bara de 

stora aktörerna som lyckas på allvar. Total integration mellan kanalerna hänger samman med 

lagret och på stor nivå är det bara Stadium och Intersport som lyckats på det området enligt 

respondenten.  
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4.2.4.2 Porters femkraftsmodell 

Konkurrensen har blivit allt hårdare för varje år i sporthandeln och möjligheten att någon av 

sportkedjorna har försvunnit från marknaden om fem år är stor enligt respondenten. Två 

huvudfaktorer lyfts fram till att varför konkurrensen är hårdare nu än vad den var för tio år 

sedan, dels att e-handeln har kommit in i bilden vilket inneburit fler aktörer, men också att 

XXL har tagit sig in på den svenska marknaden. Båda två kan ses som prispressare vilket 

inneburit att marginalerna och vinsterna är lägre nu än för tio år sedan. En annan aktör som 

redan finns på den svenska marknaden är franska Decathlon, som är världens största 

fristående sportkedja och som enligt respondenten kommer bli en väldigt tuff konkurrent för 

de etablerade kedjorna idag om de bestämmer sig för att genomföra den satsning som 

uteblivit då de sedan sin etablering i Sverige har prioriterat andra marknader. Även JD Sports, 

som idag endast har ett fåtal butiker i Stockholm kan eventuellt komma att bli en konkurrent. 

Respondenten menar dock att den svenska sporthandeln är en mättad marknad vilket kan 

utgöra ett hinder för nya aktörer att inträda. Problemet för nya aktörer som vill inträda är att 

de förmodligen till en början måste gå med förlust för att ta sig in och hoppas att någon av de 

andra aktörerna går omkull för att ta deras plats. 

 

Det främsta hotet från aktörer som inte är renodlade sporthandlare och som är påväg in på 

den svenska marknaden är enligt respondenten Amazon, vilket respondenten menar att de 

flesta är mest oroliga för. Kommer de in med deras logistikapparat och dessutom, utöver att 

agera återförsäljare, börjar tillverka sina egna produkter kan de reducera sina priser och 

utgöra ett hot och respondenten tror därmed att det kommer bli tuffare för sporthandeln. 

Utöver Amazon finns klädbutikerna H&M och Zara som båda två har träningssortiment och 

respondenten tror att H&M:s träningskläder redan idag tar en del av marknaden som de tagit 

från sporthandeln.  

 

Enligt respondenten har leverantörerna förmodligen varit de stora vinnarna de senaste åren, 

då e-handeln har vuxit har det genererat fler aktörer för varumärkena att sälja till. 

Omsättningsökningen är mycket större hos leverantörerna än i butiksledet, vilket enligt 

respondenten tyder på att det är hårdare prispress i butiksledet. Enligt respondenten var 

varumärkena förr beroende av att komma in på någon av de stora kedjorna för att få 

volymförsäljning, men i och med e-handelskanalen har det blivit lättare att sälja, framförallt 

för de mindre varumärkena som tidigare kanske inte fick plats i butikerna. E-handeln har 
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lättare att bredda sitt sortiment och fler leverantörer kan på så sätt sälja sina varor på ett 

bredare sätt. Samtidigt menar respondenten att ju större aktör du är, desto starkare 

förhandlingskraft har du gentemot leverantörerna och Stadium och Intersport nämns som två 

exempel på starka aktörer. XXL som också är stora, har dock enligt respondenten haft ett 

tufft förhandlingsläge med vissa leverantörer som inte vill hamna i deras prisdumpningar, då 

XXL:s affärsidé går ut på låga priser.  

 

Kunden har enligt respondenten troligtvis aldrig varit starkare. Kunden väljer nästan alltid 

med plånboken och därför ligger tillväxten nästan helt i e-handeln. Även om de fysiska 

butikerna behåller sin omsättning har de ingen tillväxt vilket respondenten tyder på att 

kunderna talat genom att ta sin plånbok till e-handeln även om det också beror på e-handelns 

tillgänglighet och breda sortiment. Kunden har en otrolig påverkan på priset idag och 

respondenten menar att det i vissa fall går att förhandla priset i butikerna idag då säljare ofta 

har mandatet att gå ner i pris om kunden tvekar.  

 

4.2.4.3 PEST-faktorer 

Med teknikens framsteg menar respondenten att det finns flera tekniska faktorer som 

exempelvis artificiell intelligens och 3D-printing som kommer att ha stor påverkan på 

handeln rent generellt, vilket kan innebära både möjligheter och hot för sporthandeln. 

Tekniken kan dessutom komma att flytta produktionen närmare Sverige vilket innebär att 

produktion kan komma att flyttas från Asien till Sverige. Ekonomiska faktorer som ses kunna 

påverka svensk sporthandel är enligt respondenten mer generella faktorer, såsom en 

lågkonjunktur, ränteläget eller dollarkursen, vilka dock inte har en särskilt stor påverkan.  

 

Sett till sociala faktorer finns det inte någonting som talar för att sportsegmentet kommer 

minska sin försäljning då hälsa kommer fortsatt att vara en viktig trend eftersom människor 

vill må bra. Andra sociala faktorer som påverkar sporthandeln är trender inom mode, där 

respondenten menar att sporthandeln har vunnit mycket på sneakersmodet, vilket å andra 

sidan medfört att skohandeln har haft några tuffa år bakom sig.  
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4.2.5 Sportforum 

4.2.5.1 E-handel, fysisk butikshandel och e-handelns påverkan 

Respondenten på Sportforum anser att de e-handlare med en befintlig e-handelsstrategi gör 

det väldigt bra och nämner Sportamore som exempel, då företaget följer deras uttalade plan 

signalerar det att de har fullständig koll på kunder, affärer och marginaler. Även XXL tas upp 

som ett exempel på en aktör med en lyckad e-handel.  

 

Respondenten menar att butikshandel och e-handel kan ses som två olika affärsbegrepp och 

det blir därför viktigt för butikskedjorna att utnyttja butiksnätet som ett komplement till e-

handeln, så att det enkelt går att kombinera kanalerna, där köpet kan gå genom båda 

kanalerna exempelvis genom att beställa online och hämta och lämna i butikerna. Hur e-

handeln har påverkat sporthandeln beror enligt respondenten på vilken kund du pratar med, 

då äldre kan ha påverkats mindre och fortsätter att handla i butik, medan yngre handlar 

mycket på nätet.    

 

4.2.5.2 Porters femkraftsmodell 

Konkurrensen är riktigt tuff i sporthandeln idag och det har tagit tid för aktörerna att inse det 

enligt respondenten. Det har blivit ett stort fokus på pris, vilket känns som det enda kortet de 

olika aktörerna har att kasta fram vid kampanjer. Samtidigt menar respondenten att det är 

möjligt för en ny aktör att ta sig in på marknaden, men då krävs det att man kommer med en 

tydlig och fräsch affärsidé som erbjuder någonting nytt och annorlunda. De stora aktörerna är 

för stora, och därför gäller det att kunna skapa en ny kategori.  

 

Amazon tas upp av respondenten som ett företag som kan komma in på marknaden och 

pressa priserna. Vidare menar respondenten att sporthandeln är dåliga på att mäta försäljning, 

men mätningar på efterköp hos konsumenter visar på att, av de produkter som kännetecknar 

sporthandeln, sker en tredjedel av köpen utanför den renodlade sporthandeln, det vill säga hos 

substituerande företag. Det kan exempelvis röra sig om träningskläder på H&M eller 

liggunderlag på Clas Ohlson. Att få in dessa köp i sporthandeln hade enligt respondenten fått 

en enorm positiv påverkan och detta kan bli ett större problem än vad sporthandeln har anat.  
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Leverantörernas förhandlingsstyrka är idag stark och kommer förmodligen bli starkare enligt 

respondenten. De etablerade leverantörerna kan komma att precis som på andra marknader att 

få makten, även om det hittills inte riktigt har varit så i sportbranschen i Sverige. Däremot 

menar respondenten att de mindre varumärkena som agerar leverantörer till sporthandeln har 

det tuffare. 

 

4.2.5.3 PEST-faktorer 

Politiska faktorer som respondenten uppfattar kan påverka svensk sporthandeln är 

allemansrätten som många svenskar idag tar som en självklarhet, men som är hårt utsatt och 

blir den begränsad kan det komma att påverka sporthandeln till det negativa. Respondenten 

har svårt att se några ekonomiska makrofaktorer som påverkar sporthandeln, då det inte 

kostar så mycket att röra på sig. En lågkonjunktur skulle påverka sporthandeln som alla andra 

branscher, men då finns det andra branscher som påverkas hårdare.  

 

På frågan om sociala faktorer såsom trender som påverkar svensk sporthandel frågar sig 

respondenten om den så kallade hälsotrenden verkligen är en trend då vi pratat om den i snart 

20 år. Annars är det mer trender inom sport och hälsa, som yoga och skidåkning vilket 

respondenten tror påverkar sporthandeln. 
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5. Analys 

I analyskapitlet används den teoretiska referensramen för att analysera empirin från föregående 

kapitel. Kapitlet följer de delar som presenterats från teorikapitlet för att på ett tydligt sätt länka 

samman teori och empiri. Analysen som presenteras i detta kapitel kommer att stå som grund för 

diskussion och slutsatser för studien i nästkommande kapitel.  

5.1 Fysisk butikshandel 

Statistik från HUI Research (2017) visar att sporthandelns e-handelsandelar för 2015 var 

uppe i sju procent. Även om e-handeln ökar så visar statistiken att den fysiska handeln står 

för stor majoritet av försäljningen i sporthandeln vilket är i enlighet med Mou, Robb & 

DeHoratius (2017) som menar att de fysiska butikerna fortfarande är den primära destination 

för handel.   

 

Wang m.fl. (2014) menar att fysiska butiker kan öka återförsäljarens trovärdighet och 

produktkvalitet och därmed ett ökat förtroende gentemot konsumenterna. Detta går att ställa i 

relation till Stadium där den fysiska butikens roll att förstärka den trygghet och kvalitet 

Stadium står för samt även att tillföra mervärde som det personliga mötet kan resultera i. Den 

fysiska butiken ger även enligt Lieber och Syverson (2011) möjlighet för kunden att känna 

och undersöka produkten innan köpet genomförs. Detta argument styrks av Sportfack och 

Stadium, där Stadiums respondent menar att konsumenten får en möjlighet att “känna och 

klämma” på produkten vilket uppskattas av kunden. En annan fördel är att produkten finns 

tillgänglig direkt vilket tas upp av Lieber och Syverson (2011). Detta är även enligt 

respondenten på Sportfack en fördel med den fysiska butiken, då konsumenten inte behöver 

vänta på att få produkten hemskickad. Utifrån dessa fördelar som den fysiska butiken 

genererar går det att relatera till Thaus (2017) argument om att tanken på att den digitala 

försäljningen skulle ta död på de fysiska butikerna endast är en halvsanning.  
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5.2 E-handel 

Den svenska sporthandeln befinner sig idag i tillväxtfasen sett till försäljning inom e-handeln 

och sporthandelns e-handel förväntas uppnå goda tillväxttal framöver och ta märkbara 

andelar av branschen (HUI Research, 2017). Det har enligt Frostenson m.fl. (2017) blivit ett 

normalt konsumentbeteende att e-handla vilket avspeglas i den totala onlineförsäljningen för 

sportartiklar till svenska hushåll under sommaren och hösten 2017, som visar att 

onlineförsäljningen stod för 25 procent av den totala försäljningen. Även Lee m.fl. (2017) 

framhåller detta konsumentbeteende och menar samtidigt att det generellt ofta är godtyckliga 

och icke- vardagliga produkter som exempelvis böcker, elektronik och kläder som handlas på 

nätet. 

 

Enligt Thembekile & Osunmakinde (2014) har internet helt förändrat förutsättningarna för 

hur företag bedriver sina verksamheter och denna verklighet avspeglas i samtliga fallföretag 

som deltagit i studien, framförallt för Sportamore som inte känt till någon annan verklighet då 

de sedan starten 2010 har varit en renodlad e-handlare. Internet och e-handeln har även ändrat 

förutsättningarna för Stadium och Intersport, där e-handeln har i hög grad påverkat 

verksamheterna och respondenten på Intersport menar även att det har varit en stor 

omställning för hela detaljhandeln. Fahy och Jobber (2012) menar också att de flesta ledande 

företag inom detaljhandeln idag har en betydande närvaro både online och offline vilket 

företagen arbetar hårt för att länka samman. Detta har Stadium enligt respondenten tagit 

hänsyn till då deras e-handel i början stod på ett “eget ben”, men har utvecklats och blivit mer 

integrerat i deras fysiska handel. Respondenten på Intersport menar att det är summan mellan 

kanalerna fysisk butik och e-handel som viktig och att de aktörer som både har fysiska 

butiker och försäljning digitalt kommer att vara de som överlever.  

 

Lokalisering har enligt Fahy och Jobber (2012) en mindre betydande roll inom e-handel 

vilket ses som en fördel, vilket kan överföras till Sportamore då de som renodlad e-

handelsaktör inte haft något behov av att finnas på det bästa butiksläget och respondenten på 

Sportamore menar samtidigt att det är dyrt att hålla lager på många geografiska enheter vilket 

gör det svårt att möta de priser som e-handeln erbjuder. Fahy och Jobber (2012) menar vidare 

att lokalisering av butiker på de bästa platserna har varit viktigt för traditionella 

återförsäljarna för att skapa konkurrensfördelar, vilket har varit fallet för Intersport och 

Stadium. Respondenten på Sportamore framhåller även i enlighet med Fahy och Jobber 
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(2012) att e-handeln besitter en fördel i en lägre kostnader jämfört med att bedriva traditionell 

butikshandel, vidare menar respondenten att det är dyrt hålla lager på många geografiska 

enheter vilket de fysiska butikerna kräver och därmed blir det svårt att möta de priser som e-

handeln erbjuder. Samtidigt menar respondenten på Intersport att deras butiksbestånd innebär 

att de sitter fast i en tung kostnadsmassa vilket kan komma att innebära att de får stänga ner 

butiker framöver.  

 

Utöver att e-handeln utvidgar företagets marknad (Frostenson m.fl., 2017) så generar e-

handeln i en fördel då den erbjuder en flexibilitet och bekvämlighet för kunden (Fahy & 

Jobber, 2012) (Wang m.fl., 2014) vilket styrks av samtliga respondenter. För Stadium yttrar 

sig att e-handelns påverkan i en bekvämlighet och för Intersport är det en fördel att 

konsumenten kan utföra sina köp vart den än är. Även respondenten på Sportamore menar att 

e-handelns framväxt lett fram till ökade konsumentkrav på bekvämlighet, vilket även 

respondenten på Sportfack är inne på som en fördel med e-handeln, då den alltid är öppen 

och att konsumenten kan handla i lugn. Även produktsortimentet som e-handelsbutiker kan 

erbjuda beskrivs av Fahy & Jobber (2012) som en fördel då produktsortimentet oftast är 

större då produkterna lagras i stora varuhus medan traditionella butiker har en begränsad yta 

för vilket de kan erbjuda sina produkter. Detta menar även respondenterna på Sportfack och 

Stadium vara en fördel som e-handeln genererar. E-handeln bidrar enligt respondenten på 

Sportfack med att konsumenterna får tillgång till fler varor och e-handeln har samtidigt 

lättare än den fysiska butiken att bredda sitt sortiment med fler leverantörer. Detta menar 

även respondenten på Stadium då e-handeln möjliggör ett bredare sortiment vilket den 

fysiska butiken inte har möjlighet till vilket är en anledning till att Stadium integrerar sin e-

handel med sina fysiska butiker.  

 

Enligt HUI Research (2017) pressas priserna i den svenska handeln på grund av  

digitaliseringen tillsammans med globaliseringen. Då prisbilden är varierande kan kunderna 

idag enkelt leta upp den aktör som har lägst pris för att sedan köpa produkten där. Detta 

menar även Agnihotri (2015) vara en faktor som e-handeln fört med sig då det är lättare för 

konsumenten att prisjämföra produkter genom den informationssökning som internet har 

inneburit. I relation till detta menar respondenten på Stadium att konsumenten idag har en 

väldigt stor makt då e-handeln öppnat upp för fler valmöjligheter. Konsumenten kan därmed 

skanna av priset på marknaden och jämföra aktörer emot varandra vilket påverkar 

prissättningen i form av förväntade rabatter.  
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Johansson och Kask (2016) menar att det råder skillnader sett till vinst och tillväxt i den 

svenska sporthandeln mellan renodlade e-handelsaktörer och företag som använder sig av det 

klassiska formatet med fysiska butiker, vilket stämmer överens med Sportamore där 

respondenten menar att fördelen med att vara en renodlad nätaktör är att de befinner sig i en 

del av marknaden som växer vilket också anses som en styrka för framtida tillväxt. Även 

respondenten på Sportfack menar att kunden nästan alltid väljer med plånboken vilket 

resulterar i att e-handeln står näst in till all tillväxt. Detta styrks även den senaste statistiken 

från GfK (2017) där de renodlade nätaktörerna står för elva procent och har en tolv procentig 

ökning av den totala försäljningen av sportartiklar i Sverige under perioden juli till oktober 

2017, till skillnad från sporthandlarna med fysisk närvaro som står för 54 procent vilket 

innebar en nedgång på femton procent. Johansson och Kask (2016) menar dock att få företag 

kan överleva enbart på tillväxt och att de renodlade e-handelsaktörerna måste hitta lösningar 

som leder till vinst för att kunna konkurrera med de stora klassiska butikskedjorna. Detta kan 

sättas i relation till respondenten på Sportfacks uttalade om att Sportamore besitter en svaghet 

i att deras uppdrag är fokuserat på tillväxt vilket inte innebär lika stora vinster.  

 

Agnihotri (2015) menar även att en nackdel renodlade e-handelsaktörer kan besitta är att 

kunder föredrar att e-handla från välkända återförsäljare med ett gott rykte vilket gynnar 

återförsäljarna med en fysisk närvaro då de troligtvis har en längre historik och därmed har 

ökat konsumentförtroende jämfört med renodlade e-handlare. Denna nackdel framhålls av 

respondenten på Sportamore som menar att aktörerna med fysiska butiker har en större 

kännedom i och med deras historik och lokala förankring, samt att e-handeln även kan 

komplettera och möjliggöra en viss synergi med den fysiska butikens närvaro. Då Intersport 

besitter en styrka i ett starkt varumärke, en historik och ett stort förtroendekapital går även det 

att sätta i relation till Agnihotris (2015) ovanstående påstående. Även respondenten på 

Stadium menar att den fysiska butikens roll är att förstärka den trygghet och kvalitet Stadium 

står för. 
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5.3 E-handels effekt på den fysiska butikshandeln 

E-handelns effekter på den fysiska butikshandeln kan redan ses idag i den svenska 

sporthandeln, då statistik från visar att antalet butiker inom sporthandeln har minskat med 15 

procent mellan åren 2008 och 2015 (HUI Research, 2017). Som Frostenson m.fl. (2017) 

menar har e-handeln resulterat i en högre konkurrens då de geografiska fördelar den fysiska 

butiken tidigare haft har blivit reducerad då konkurrenterna når dessa kunder med en 

utvecklad e-handel, vilket därmed blir en utmaning för de ledande sportkedjorna Stadium och 

Intersport. Den senaste statistiken från GfK (2017) visar även att den fysiska försäljningen 

stod för en nedgång på tretton procent sett till den totala försäljningen av sportartiklar i 

Sverige, medan e-handeln hade en fyrtioprocentig ökning. Statistiken visar även att 

sporthandlarna med en fysisk närvaro tappar marknadsandelar, bland annat till renodlade 

nätaktörer.  

 

Frostenson m.fl. (2017) förklaring av hybridföretag som företag med ett utbyggt butiksnät 

kombinerat med en hantering av e-handel parallellt stämmer överens med samtliga stora 

aktörer med fysisk butiksförsäljning inom den svenska Sporthandeln idag. Både Stadium och 

Intersport arbetar med att integrera deras fysiska butikshandel med e-handel, vilket enligt 

Frostenson m.fl. (2017) innebär att befintliga affärsmodeller måste samordnas med e-handeln 

vilket kräver organisering från företagens sida, både när det gäller distribution och 

kundrelationer. Intersports metod för integrering är ett sömlöst erbjudande, som innebär att 

kunden ska få samma service och bemötande oavsett i vilken kanal kunden handlar i. De ska 

inte heller skilja på sortiment och pris oavsett om kunden handlar i en fysisk butik eller på 

nätet. Stadiums e-handel stod till början på ett “eget ben”, men för att erbjuda kunden ett 

bredare sortiment har e-handeln blivit mer integrerat i den fysiska butikshandel. Stadium har 

bland annat tillämpat “order in store” där kunden kan beställa produkter på digitala skärmar i 

butikerna vilket innebär att de inte behöver ha alla produkter i butiken och dessutom ger det 

möjlighet till kompletteringsköp och kontantlösa butiker. Även respondenten på Sportforum 

menar att det är viktigt för butikskedjorna att utnyttja butiksnätet för att kombinera kanalerna, 

där man exempelvis kan beställa online och hämta och lämna i butikerna. Av de aktörer som 

lyckats med en total integration mellan kanalerna är det endast de stora, Intersport och 

Stadium, som lyckats på allvar enligt respondenten på Sportfack.  
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Samtidigt som det kan vara lönsamt att kombinera e-handel och fysisk butikshandel menar 

Johansson & Kask (2016) att kombinationen kräver extra kostnader och en ny typ av 

kompetens, vilket även respondenten på Intersport är inne på då han menar att integrationen 

mellan e-handel och fysisk butikshandel är en ny mark för alla aktörer, vilket innebär att det 

gäller att vara varsam med varje krona i satsningar på investeringar av system, tekniska 

lösningar och marknadsföring. Johanson och Kask (2016) samt Pauwels och Neslin (2015) 

menar även att distributionskanalerna kan ha en kannibaliserande effekt på varandra vilket 

Intersport räknar med att deras e-handel orsakar på deras fysiska butikshandel, även om de 

inte vet hur stor kannibaliseringen kommer att bli. Intersports e-handel är dock relativt ny och 

därmed har e-handeln inte tagit det greppet ännu. En annan effekt e-handeln kan ha på fysiska 

butiker är enligt Frostenson m.fl. (2017) att en del företag använder sina butiker som ett 

showroom, det vill säga företagets skyltfönster. Detta är en diskussion som förs inom 

Stadium, där den fysiska butiken tidigare fungerade som en lagringsplats för produkter, men i 

och med e-handelns framväxt har diskussioner angående mindre butiksytor och butiker som 

fungerar som showrooms växt fram.  

 

Mokhtarian (2002) och Lee m.fl. (2017) konstaterar att e-handelns påverkan på handeln i 

fysisk butik kan urskiljas i fyra olika effekter, där två stycken går att identifiera utifrån 

resultatet. Den första innebär att butikshandlarnas försäljning ersätts utav försäljning på nätet, 

vilket går att urskilja hos Intersport då de kan komma att stänga ner butiker framöver i 

förmån för e-handeln, e-handeln kan komma att kannibalisera på den fysiska handeln vilket 

kan ses som en ersättande effekt. Dock vet inte Intersport hur omfattande kannibaliseringen 

kommer att bli. Den komplementerande effekten är den effekt som både Intersport och 

Stadium vill åt, och enligt Lee m.fl. (2017) innebär den att e-handeln uppmuntrar och 

genererar mer handel i fysisk butik och vice versa. Som tidigare nämnt handlar det i 

Intersports fall om att erbjuda ett sömlöst erbjudande där det ska råda en friktionsfrihet 

gentemot slutkonsumenten oavsett vilken kanal kunden vill köpa sina produkter ifrån vilket 

kan få en kompletterande effekt. Hos Stadium ser respondenten de digitala skärmarna i 

butikerna som en möjlighet till kompletteringsköp, däremot ser Stadium en utmaning på kort 

sikt då de i dagsläget ser minskad trafik till de fysiska butikerna vilket inte helt kompenseras 

av deras e-handel. Därmed går det att argumentera för att e-handeln ännu inte fått en 

komplementerande effekt ännu. De digitala lösningarna som de fysiska sporthandlarna 

implementerar i butikerna går däremot att relatera till Zhai m.fl. (2016) som menar att 

butikshandlare vidtar åtgärder för att anpassa butiken till konsumenternas beteenden och 
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köpprocess i hybridprocessen mellan de olika kanalerna. Även respondenten på Sportamore 

är inne på hybridprocessen och menar att det finns en faktor av att skaffa information i den 

fysiska världen för att sedan handla online, vilket även fungerar åt det motsatta hållet.  

 

5.4 Porters femkraftsmodell  

5.4.1 Hot från ny konkurrens 

Porter (2008) menar att när nya aktörer inträder på marknaden leder det till ny utökad 

kapacitet och en önskan om att vinna marknadsandelar. Det höga hotet från nya aktörer vilket 

kan vara nystartade företag, utländska företag eller företag i närstående branscher, leder till 

intensivare konkurrens då priser, kostnader och investeringar pressas. Hotet från ny 

konkurrens bedöms enligt Porter (2008) av hur höga inträdesbarriärer branschen har. Sju 

olika inträdesbarriärer nämns av Porter, där denna studie har identifierat fyra inträdesbarriärer 

för den svenska sporthandeln.  

 

Den första inträdesbarrirären som identifierats är då befintliga företag på marknaden 

tillverkar eller köper in stora volymer vilket innebär att kostnaden per enhet reduceras 

(Porter, 2008). Detta går att relatera till Stadium där respondenten menar att de har en stark 

förhandlingsposition i Norden med tanke på den stora volym de köper in. Detta kan enligt 

Porter (2008) avskräcka nya företag att sig på marknaden då det antingen kräver stora 

investeringar eller en acceptans att de har ett högre pris på produkterna. I motsats till Stadium 

anser Sportamore att en svaghet de besitter är den låga omsättningen i relation till de stora 

aktörerna vilket medför att deras förhandlingsstyrka blir lägre. Detta är en indikation på att 

den första inträdesbarriären är problematisk för nya aktörer att överkomma då de vill inträda 

den svenska sportmarknaden, då Sportamore anses som ett relativt nystartat företag. 

 

Den andra barriären som identifierats är efterfrågan och kännedom om varumärket i och med 

att varumärkets roll lyfts fram av alla respondenter på Intersport, Sportamore och Stadium. 

Respondenten på Stadium menar att varumärkesbyggande är en av svårigheterna för nya 

aktörer att ta sig in på marknaden. Intersport, som har en lång historik på den svenska 

sportmarknaden, ser deras varumärke som en styrka vilket nya aktörer inte kan utnyttja i en 

konkurrenssituation om de tar sig in på marknaden. Intersport har dessutom byggt upp en stor 
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medlemsbas som står för en stor del av deras försäljning, vilket de kommer fortsätta att 

prioritera i deras framtida kundarbete. Även Stadium har ett uppskattat medlemsprogram där 

en stor del av deras kunder är återkommande. Porter (2008) menar att köpare tenderar att lita 

mer på stora företag, vilket betyder att köparen inte litar på den nyetablerade aktörer förrän de 

har byggt upp en stor kundbas, vilket även det kan ställas i relation till Sportamore som 

besitter en svaghet i en lägre varumärkeskännedom gentemot sina konkurrenter då de är en 

relativt ny aktör i förhållande till mer etablerade aktörer i den svenska sporthandeln som 

Stadium och Intersport. Inträdesbarriären som berör efterfrågan och kännedom om 

varumärket har även likheter med den inträdesbarriär Porter (2008) beskriver som kostnads- 

och kvalitetsfördelar, vilket innefattar fördelaktig geografisk lokalisering och en stark 

varumärkesidentitet, vilket nya aktörer inte har tillgång till. En fördelaktig geografisk 

lokalisering går att relatera till de fysiska butikskedjornas butiksnät, vilket gör det svårt för 

nya aktörer att konkurrera på den fysiska marknaden. Däremot nämner Porter (2008) att 

nyetablerade företag försöker hitta andra tillvägagångssätt för att tillgå dessa fördelar vilket e-

handeln har öppnat upp för med företag som Sportamore.  

 

Den fjärde identifierade barriären innefattar ett behov av att investera stora finansiella 

resurser för att kunna konkurrera, vilket gör det svårare för nya aktörer att inträda marknaden. 

Ett krav konsumenterna ställer idag är snabba leveranstider vilket enligt respondenten på 

Sportamore innebär att nya aktörer behöver ett distributionscenter lokaliserat i Sverige, vilket 

kräver kapital. Fasta anläggningar och byggande av lager nämns även av Porter (2008) som 

exempel på finansiella investeringar som krävs för att konkurrera. Vidare menar Porter 

(2008) att finansiering av startförluster kan försvåra inträdet för nya aktörer vilket även 

respondenten på Sportfack nämner som ett problem för nya aktörer då de förmodligen till en 

början måste gå med förlust för att ta sig in och samtidigt hoppas att någon av de andra 

aktörerna går omkull för att ta deras plats. Denna barriär kan dock reduceras för nätaktörer 

enligt respondenten på Stadium som menar att de inte behöver införskaffa ett brett lager utan 

istället kan starta ett samarbete där produkterna skickas direkt från leverantören ut till 

kunden.  
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5.4.2 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Leverantörernas förhandlingsstyrka är den andra konkurrenskraften i Porters 

femkraftsmodell. De leverantörer som avses här är de varumärken som har plats hos 

sporthandlarna, vilket sporthandlarna som återförsäljare säljer vidare till konsumenterna. Den 

samlade bilden utifrån respondenternas svar är att leverantörernas förhandlingsstyrka har 

blivit starkare, där de stora varumärkena har en stor makt gentemot sporthandlarna.  

 

Enligt respondenten på Sportfack har leverantörerna varit de stora vinnarna de senaste åren, 

vilket bland annat beror på den växande e-handeln och detta har inneburit att varumärkena 

fått fler återförsäljare att sälja till. Vidare menar respondenten att varumärkena var mer 

beroende av sporthandlarna innan, vilket framförallt gäller för de mindre varumärkena. 

Samtliga respondenter vittnar dock om att leverantörernas förhandlingsstyrka skiljer sig åt. 

Dels finns de stora etablerade varumärkena som har en stark förhandlingskraft, men det finns 

också mindre varumärken som är mer beroende utav sporthandlarna. Enligt Porter (2008) är 

förhandlingsstyrkan hos leverantörerna hög då marknaden domineras av några få leverantörer 

vilka är mer koncentrerade jämfört med branschen de säljer till, vilket går att relatera till de 

etablerade varumärkena som finns hos sporthandlarna. Hos Sportamore utgör dessa 

varumärken ungefär hälften av försäljningen och enligt respondenten kan de diktera 

villkoren. Nike är ett exempel på en etablerad återförsäljare som dragit ner på sitt 

distributionsnät och som väljer att endast gå med vissa återförsäljare. 

 

Exemplet med Nike går att relatera till en annan faktor som enligt Porters (2008) gör 

leverantörerna förhandlingsstarka, vilket är då leverantörerna är involverade på flera 

marknader. Respondenten på Intersport framhåller att de internationella varumärkena har en 

större förhandlingsstyrka då de verkar på flera utländska marknader. Nike har även sin egna 

distribution till konsument och de kan därmed använda sin sin egna kanal för försäljning 

vilket gör att de blir mindre beroende av återförsäljare. Porter (2008) menar att dessa 

leverantörer möjligtvis försöker maximera vinsterna från den aktuella branschen då den inte 

är helt avgörande för dess överlevnad. Är leverantören istället beroende av branschen 

kommer den vilja skydda marknaden genom rimlig prissättning (Porter, 2008), vilket går att 

relatera till de mindre varumärkena som har en lägre förhandlingskraft och som enligt 

respondenten på Sportamore ofta byts ut mot nya varumärken.  
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Porter (2008) menar även att om förhandlingsstyrkan hos leverantörerna är hög kan de hota 

och troligen inträda branschen själva. Som tidigare nämnt har Nike sin egna distribution, 

samtidigt som de väljer att inkludera färre återförsäljare, vilket därmed kan ses som ett tecken 

på hög förhandlingsstyrka.  

  

5.4.3 Kundernas förhandlingsstyrka  

Den tredje konkurrenskraften som bidrar till en ökad konkurrens är i bransch är kundernas 

förhandlingsstyrka (Porter, 2008). Kunderna definieras här som konsumenterna vilka handlar 

tränings- och sportartiklar hos de olika sporthandlarna. Förhandlingsstyrkan hos kunder 

framträder enligt Porter (2008) då kunderna kräver bättre pris, kvalitet och service. I enlighet 

med Porter menar respondenten på Sportfack att det har blivit ett stort fokus på pris, vilket 

han menar att det enda kortet de olika aktörerna i sporthandeln har att kasta fram vid 

kampanjer. Dessutom menar respondenten att kundens förhandlingsstyrka troligtvis aldrig 

varit starkare. Kunderna har en stor påverkan på priset idag och det går även i vissa fall går 

att förhandla priset i butikerna idag då säljare ofta har mandatet att gå ner i pris om kunden 

tvekar. Men då kunderna oftast väljer med plånboken ligger nästan all tillväxt i e-handeln, 

även om det också beror på e-handelns tillgänglighet och breda sortiment.  

 

Att kundernas förhandlingsstyrka är stark styrks även av resterande respondenter. Kunderna 

ses som mer illojala idag både hos Sportamore och hos Stadium, vilket bland annat beror på 

e-handeln som medfört att kunderna lättare kan göra informerade val. Respondenten på 

Intersport menar dessutom att det är kunden som har makten idag. Enligt Porter (2008) är 

branscher med höga fasta kostnader särskilt berörda av kunder med hög förhandlingsstyrka 

då höga fasta kostnader och låga marginalkostnader gör det svårt för företag att bibehålla 

kapaciteten då det ökar konkurrensintensiteten. Detta avspeglas hos sporthandlarna med 

fysiska butiker, där marginalerna i branschen enligt respondenten på Sportfack är lägre nu än 

för tio år sedan, vilket dels grundar sig i e-handeln som inneburit fler aktörer, samt XXL:s 

inträde på den svenska marknaden. Respondenten på Intersport är inne på samma linje och 

menar att marginalerna i branschen har gått ner vilket ställer krav på att vara bra på 

kostnadssidan, samtidigt sitter de fast i en tung kostnadsmassa på grund av deras stora 

butiksbestånd. Porter (2008) menar även att förhandlingsstyrkan hos kunderna ökar då 

produkterna är standardiserade och då kunderna kan finna en likvärdig produkt hos någon 
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annan aktör vilket medför att kunderna tenderar att spela aktörerna mot varandra. Denna 

förhandlingsstyrka är tydlig inom sporthandeln då produktsortimentet hos de olika aktörerna 

är relativt likvärdigt och de flesta produkterna går att hitta även hos konkurrenterna. Detta 

leder enligt Porter (2008) till att kostnaderna ökar eller att intäkterna minskar för företaget 

och därmed påverkas branschens lönsamhet i en negativ bemärkelse. 

 

5.4.4 Hot från substituerande företag  

Substitut är enligt Porter (2008) en produkt eller tjänst som kan ersätta och fylla likvärdig 

funktion som den ursprungliga produkten. Vi har i denna studie definierat substitut som 

substituerande företag, där sportartiklar utgör en mindre del av det totala produktsortimentet 

hos företaget, alternativt nischbutiker som specialiserat sig på en viss kategori av 

sportartiklar. Den samlade bilden av respondenternas svar är att en del utav konkurrensen 

kommer just från dessa typer av företag. Den senaste statistiken visar även att nästan en 

tredjedel av alla sportartiklar som säljs i Sverige ligger utanför sportfackhandeln, där 

nätaktörer och specialbutiker står för en stor ökning (GfK, 2017).  

 

Av de aktörer som överlappar sporthandlarnas produktsortiment framhålls den Amerikanska 

e-handelsgiganten Amazon som ett hot. Respondenten på Sportfack menar bland annat att 

Amazons utvecklade logistik, möjlighet att agera återförsäljare samt egentillverkning av 

sportprodukter leder till reducerade priser och därmed utgör de ett hot för aktörer i den 

svenska sporthandeln. Respondenten på Sportforum instämmer med att ett framtida inträde 

kan komma att pressa priserna på marknaden. Utöver Amazon ses även nätaktören Zalando 

som ett hot då de har ett produktsortiment som överlappar sporthandlarnas. Både Amazon 

och Zalando har en stark förhandlingsposition vilket gör att de kan sälja till ett bättre pris 

enligt respondenten på Stadium.  

 

Även modeaktörer som H&M och Zara, som producerar egentillverkade sportartiklar, kan ses 

som substituerade hot mot svensk sporthandeln. H&M tar redan idag marknadsandelar från 

sporthandeln i och med deras utvidgade sortiment av träningsprodukter. Det framgår också 

att företaget Clas Ohlson kan vara av substituerande karaktär då de också har ett sortiment 

som överlappar sporthandlarnas till viss del. Då respondenterna upplever hot från flera 

substitut kan det enligt Porter (2008) få en stor inverkan på konkurrensintensiteten och 
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därmed också på lönsamheten tillväxtpotentialen i branschen. I enlighet med Porters 

uppfattning om att företagen måste vara uppmärksamma på förändringar i andra branscher 

menar respondenten på Sportamores att dynamiken helt är annorlunda än vad den historiskt 

sett har varit, och om konsumentenbeteendet ändras och det kommer in en aktör som förstår 

beteendet bättre så kommer konsumenten snabbt att flytta på sig.  

 

5.4.5 Rivalitet mellan befintliga konkurrenter 

Bilden av den befintliga konkurrenssituationen i den svenska sporthandeln är att den är 

tuffare än någonsin och att den sammantaget är väldigt hög, vilket enligt Porter (2008) 

begränsar lönsamheten i branschen. Sporthandeln som bransch har dock en god tillväxt, 

vilket inte förväntas avta. Däremot ligger nästan all tillväxt i e-handeln och det blir allt 

svårare för de fysiska butikerna att uppnå lönsamhet. Detta medför att de aktörer som inte har 

en framgångsrik och utvecklad e-handel får det allt tuffare. Den svenska sporthandeln utgörs 

av många aktörer där det råder en hård strid om marknadsandelarna, dessutom har 

digitaliseringen tillsammans med globaliseringen möjliggjort en gränslös handel vilket 

öppnat upp för att utländska sporthandlare att sälja till den svenska marknaden. Utöver 

konkurrensen mellan sporthandlarna upplever samtliga respondenter dessutom konkurrens i 

form av en branschglidning, vilket presenterades i den föregående delen om substituerande 

företag. Dessa företag överlappar sporthandlarnas produktsortiment alternativt tillverkar egna 

sport- och träningsartiklar. Respondenten på Sportamore exemplifierar denna konkurrens 

genom att urskilja två dimensioner av konkurrens, dels en konceptuell konkurrens då de är 

generalister inom sport där de konkurrerar mot de stora fysiska aktörerna som har samma 

positionering. Den andra dimensionen utgörs av konkurrens från duktiga nischaktörer eller 

generalister som skär marknaden, exempelvis Zalando som säljer modeartiklar eller 

skoåterförsäljare, som överlappar det Sportamore gör i sportväg.  

 

Sporthandlarna konkurrerar i hög grad om samma dimensioner, då varumärken och 

produktsortiment är relativt likvärdigt hos de flesta sporthandlarna, vilket enligt Porter (2008) 

leder till en ökad konkurrensintensitet och en rivalitetet som påverkar lönsamheten negativt, 

speciellt då priset skruvas ner eftersom priskonkurrens överför vinsten från industrin direkt 

till konsumenten. 
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Sett till att sporthandlarna till stor del konkurrerar om samma dimensioner blir det en 

utmaning för sporthandlarna att ta en position med en mer unikt erbjudande för att särskilja 

sig från sina konkurrenter. Den rådande prispressen medför därmed en utmaning för Stadium 

vad gällande positionering, där de antingen kan positionera sig som bredare och billigare eller 

som mer nischad och exklusiv. En liknande syn på positionering har även respondenten på 

Sportamore som menar att branschen kommer bli mer polariserad, där små aktörer kommer 

kunna fylla små luckor vilket lämnar resterande andelar till de största aktörerna. Det kommer 

således inte räcka att vara “ganska bra på ganska mycket”. Positioneringsutmaningen 

kommer även bli viktig för Intersport, där de från och med nu kommer att försöka att vara 

mer unika i deras erbjudande för att differentiera sig gentemot konkurrenterna. Respondenten 

på Intersport menar att de aktörer som inte har ett unikt erbjudande kommer att försvinna från 

marknaden.  

 

Priskonkurrensen, som enligt flera respondenter har ökat i sporthandeln, beror dels på 

prispressare som XXL och e-handelsaktörer som har kommit in på marknaden, vilket 

samtidigt har lett till att konsumenterna har blivit allt mer prismedvetna när de handlar 

sportartiklar. En anledning till att priskonkurrens uppstår är även enligt Porter (2008) då 

produkt- och tjänsteerbjudandet är likvärdigt vilket tydliggörs inom sporthandeln, där de som 

nämnt i en hög grad konkurrerar om samma dimensioner och detta resulterar enligt Porter 

(2008) i att konkurrenter sänker priser för att kunna knyta till sig nya kunder. 

 

5.4.6 Sammanställning av de fem krafterna 

Porters femkraftsmodell har delats upp i de fem delarna hot från ny konkurrens, 

leverantörernas förhandlingsstyrka, kundernas förhandlingsstyrka, hot från substitut samt 

rivalitet mellan befintliga konkurrenter för att skapa förståelse för konkurrensintensiteten i 

den svenska sporthandeln. Då fyra av de fem krafterna har identifierats som höga ses 

konkurrensen i branschen som hög.  
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5.5 PEST-analys 

PEST-modellen kan användas för att urskilja omvärldsfaktorer som är övergripande för 

branschen. PEST-analysen kommer därmed att utgå från en samlad bild från samtliga 

respondenter.  

5.5.1 Politiska faktorer 

En av de politiska faktorer som skulle kunna påverka sporthandeln är General Data 

Protection Regulation (GDPR), den allmänna dataskyddsförordningen på svenska, vilket tas 

upp av respondenterna på Stadium och Sportamore. Syftet med förordningen är att stärka 

skyddet för individer vid hantering av personuppgifter inom EU. Enligt respondenten på 

Stadium är förordningen till för att företag inte ska kunna samla på sig personuppgifter utan 

att det skapar värde för kunden. Kunden ska dessutom ha möjlighet att begära att närsomhelst 

kunna bli borttagen från företagets register om den så önskar. Respondenten på Stadium 

menar vidare att dessa uppgifter har varit fördelaktiga i kampanjer då de har en stor kundbas, 

och förordningen innebär att detta inte kommer vara möjligt i samma utsträckning som 

tidigare vilket betyder att regelverket påverkar dem negativt. Andra politiska faktorer som 

nämns av Sportamore är distansköpslagen och tullunioner, som kan påverka både positivt och 

negativt. Respondenten på Intersport menar att faktorer som gör det lättare att driva handel 

påverkan och exemplifierar detta med “stimulanspengen” med lägre sociala avgifter för de 

som är under 26 år, vilket har plockats bort. En annan politisk faktor som lyfts fram är 

subventionering av el-cyklar som gynnar både sporthandeln och miljö. Till sist så lyfts även 

begränsningen av allemansrätten upp av respondenten på Sportforum, blir den utsatt kan den 

komma att påverka svensk sporthandel till det negativa.Vår sammanvägda analys av de 

politiska faktorerna är att det finns lagar och regler som påverkar aktörerna i sporthandeln, 

både positivt och negativt, även om de inte är av någon kritisk betydelse.  

 

5.5.2 Ekonomiska faktorer  

Lågkonjunktur och ekonomiska kriser tenderar att inte slå särskilt hårt mot sporthandlarna 

enligt respondenterna på Intersport, Sportamore och Sportforum. Respondenten på Intersport 

menar att sporthandeln står sig ganska bra vid lågkonjunkturer, samtidigt som andra 

branscher drabbas hårdare. Respondenten på Sportamore menar att folk har en tendens att 

investera i och ta hand om sin hälsa oavsett konjunktursvängningar och även om det kan 
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komma att påverka snittpriserna per enhet så tenderar det att inte påverka 

volymförsäljningen. Respondenten på Stadium nämner även Bitcoin som en ekonomisk 

faktor som kan komma att påverka företaget. Bitcoin kan ses både som en möjlighet och ett 

hot då det kan resultera i en expansion till andra marknader och handelsplatsen blir därmed 

utvidgad. Kunden kan med en gemensam valuta lättare värdera vad en produkt kostar i andra 

länder vilket öppnar upp för en mer gränslös handel. Sammantaget utifrån respondenternas 

svar, är de ekonomiska faktorerna inte av kritisk betydelse för sporthandeln, då sporthandeln 

tenderar att stå sig relativt bra vid lågkonjunkturer.  

 

5.5.3 Sociala faktorer 

Två sociala faktorer som påverkar sporthandeln är hälsa och hållbarhet. Hälsotrenden lyfts 

fram av samtliga respondenter, där respondenten på Stadium förväntar sig att trenden 

kommer att hålla i sig då folk är mer aktiva idag vilket påverkar hela sportbranschen. Som 

bransch betraktat ser respondenten därmed på en positiv framtid då den samtidigt också är i 

tillväxt. Respondenten på Sportamore menar också att det finns en underliggande hälsotrend, 

dock ser han den snarare kan ses som ett fenomen då den pågått i över 20 år, vilket även 

styrks av respondenten på Sportforum. Respondenten på Intersport är inne på samma linje, 

och menar att hälsa kommer att bli ännu viktigare framöver då folk vill röra på sig, oavsett 

om det är marathon eller bara ut och gå. Hållbarhetsfrågor kan också ses som en social faktor 

vilket är en hygienfaktor som konsumenterna ställer krav på enligt respondenten på 

Intersport. Samarbeten Stadium ingår i ställer också krav på hållbarhet, men det finns också 

förväntningar i hur produktionen ska ta hänsyn till hållbarhet vilket också måste redovisas. 

Vår sammanvägda analys utifrån respondenternas svar är att ett intresse för hälsa och sport är 

av stor betydelse för sporthandeln då det attraherar fler kunder och köp. Hållbarhetsfrågor har 

också en påverkan på sporthandeln, vilket sporthandlarna måste förhålla sig till då det ses 

som en hygienfaktor för konsumenter och samarbeten.   
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5.5.4 Tekniska faktorer  

Tekniska faktorer framhålls som viktiga att förhålla sig till av samtliga respondenter. 

Respondenterna på Stadium, Intersport och Sportamore menar dessutom att det är viktigt att 

anpassa de tekniska lösningarna efter kundens behov och där lyfts smartphonen och mobila 

enheter fram som en teknisk faktor att förhålla sig till. Respondenten på Stadium berättade att 

85 procent av deras trafik idag styrs via mobila enheter och kunskapen om hur kunder beter 

sig digitalt kan spåras vilket ger möjligheter för Stadium att anpassa sig till kunderna. Även 

teknik som erbjuder kunderna nya sätt att få produkter levererade till sig lyfts fram av 

respondenterna på Sportamore och Intersport, vilket exempelvis ge vara i form av ett digitalt 

leveransskåp istället för brevlåda, eller att kunden får produkten skickad till sig på den 

position den befinner sig på. Till sist lyfts tekniska framsteg i artificiell intelligens och 3D-

printing fram av respondenten på Sportfack, vilket kommer ha stor påverkan på handeln 

generellt. Då det är kunden som har makten idag menar respondenten på Intersport att det är 

viktigt att ligga långt fram i den tekniska utvecklingen, vilket även sammanfattar 

respondenternas gemensamma syn på hur tekniska faktorer påverkar sporthandeln.  
 

5.6 SWOT-analys 

5.6.1 Stadium 

Interna styrkor och svagheter 

Stadium uppenbara styrka ligger i att de är Sveriges största sporthandlare vilket även ger dem 

en starkare förhandlingskraft då de har stora volymer på deras inköp. Styrkan gentemot 

renodlade nätaktörer är vad den fysiska butiken genererar. I Stadiums fall genererar den en 

kunskapsöverföring som det personliga mötet med kunden möjliggör. Styrkan i butiken 

förstärker även den kvalitet och trygghet som Stadium står för. De har dessutom en resurs i 

utvecklade destinationer för utlämning som underlättar för kunden. Stadium ser även deras 

butikspersonal som en styrka då de butikspersonalen systematiskt ska prioritera och fokusera 

på kunden. Till sist är den kultur och stolthet som Stadium byggt upp något de anser att andra 

aktörer saknar, vilket de därmed ser som en styrka.  

 

Övergången från den starka butikskulturen till att gå över till digitalt kommer inte naturligt 

vilket ses som en svaghet och där har de aktörer som utgår från det digitala en fördel. 
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Svagheten gentemot e-handelsaktörer ligger i att ha fokus på både e-handel och 

butiksförsäljning, vilket medför en risk att inte bli expert på något av områdena. Dessutom 

innebär butiksbeståndet, precis som för alla fysiska butikskedjor, en kostnadsbelastning i 

jämförelse med nätaktörerna.  

 

Externa möjligheter och hot  

En möjlighet Stadium uppfattar är den digitala utvecklingen vilket, där mobil handel skapar 

en möjlighet att sälja produkter närsomhelst. Den digitala utvecklingen har även möjliggjort 

att samla in kunskaper om hur kunden beter sig, vilket “big data” är ett exempel på. Detta gör 

att Stadium kan anpassa och personifiera innehållet gentemot kunden. Digitala hjälpmedel 

som används för att integrera Stadiums e-handel med deras fysiska butiker upplevs också 

som en stor möjlighet för framtiden.  

 

Sett till hot ser Stadium utmaningar i form av minskad trafik till deras fysiska butiker vilket i 

dagsläget inte kompenseras av deras e-handel. Detta medför ett hot mot deras fysiska butiker 

om den minskade trafiken fortsätter. Detta resulterar i att Stadium kan gå miste om det 

personliga mötet med människan som den fysiska butiken genererar. Den rådande prispressen 

kan också ses som ett hot mot Stadium, detta resulterar i en utmaning vad gällande 

positionering. Amazon och andra större aktörer ute i Europa utgör också ett hot, då de köper 

in betydligt större volymer än Stadium och därmed har en starkare förhandlingskraft.  

 

5.6.2 Intersport  

Interna styrkor och svagheter 

Intersport är Sveriges näst största sporthandlare och har främst sina styrkor i ett starkt 

varumärke, en historik och ett stort förtroendekapital hos kunderna då de funnits på den 

svenska marknaden under en lång tid. Intersport har även en stark representation på den 

fysiska marknaden med deras stora butiksnät och har under den långa tiden de har varit 

verksamma på den svenska marknaden lyckats bygga upp en stor medlemsbas vilket står för 

en stor del av försäljningen. Intersport har även en styrka i ett tilltalande sortiment och står 

dessutom för en kunskap och kompetens som få aktörer besitter. 
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Intersports svaghet ligger i att de sitter i en stor kostnadskostym i och med deras stora 

butiksnät, vilket gör de inte blir tillräckligt snabba i en bransch som har en snabb utveckling. 

Intersport ligger dessutom en bit efter vissa aktörer vad gällande e-handel vilket gör att de 

måste utvecklas snabbare än konkurrenterna för att komma ikapp.  

 

Externa möjligheter och hot 

Intersport ser en möjlighet i att bli starkare inom vissa specifika kategorier för särskilja sig 

från sina konkurrenter. En annan möjlighet Intersport upplever är deras breda geografiska 

butiksnät som sträcker sig från Kiruna till Ystad och innefattar hundra egna butiker samt ett 

fyrtiotal franchisebutiker, vilket de vill utnyttja. Samtidigt som de vill vill vara lokala, har 

Intersport ett stort fokus på att minska sina kostnader vilket ses som ett hot då marginalerna 

går ner i branschen. Ett annat hot som Intersport upplever är Amazon som är påväg in i 

Sverige, dessutom Alibaba som växer sig allt större.  
 

5.6.3 Sportamore  

Interna styrkor och svagheter 

Sportamore, som är den ledande nätaktören inom sport i Sverige, har främst sin styrka i att de 

har hundra procent av sin omsättning i den kanal som växer, e-handeln. Därmed är de rätt 

positionerade för framtida tillväxt. Detta innebär att de kan växa sig dubbelt så stora inom en 

femårsperiod bara genom att behålla sina nuvarande marknadsandelar. Då Sportamore inte 

har några butiker så har de dessutom en fördel gentemot de traditionella sporthandlarna i en 

lägre kostnadsbelastning. En annan styrka ligger i att de är nya, snabbrörliga och skickliga på 

att anpassa verksamheten efter konsumenten till skillnad från andra konkurrenter. Sportamore 

besitter även en styrka i kunskap om logistik, då de driver sin egen logistik med egna lager.  

 

Att de är relativt nya utgör också en svaghet då de har en lägre varumärkeskännedom 

gentemot sina konkurrenter. Dessutom har de en lägre omsättning än ett antal större aktörer 

vilket resulterar i en lägre förhandlingsstyrka gentemot leverantörer. Sportamores fysiska 

frånvaro kan både ses som en styrka och en svaghet. Styrkan ligger i att de inte har samma 

kostnadsbelastning som flera av deras konkurrenter besitter. Däremot ligger majoriteten av 

försäljningen av sportartiklar fortfarande i den fysiska handeln, där Sportamore även går 

miste om det personliga mötet med kunden vilket framhålls som en styrka av konkurrenterna 

med fysiska butiker.  
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Externa möjligheter och hot 

Det största hotet Sportamore upplever är förändringen i konsumenternas beteenden och 

preferenser, hotet är att inte lyckas anpassa Sportamore efter dessa förändringar. Det finns en 

fara med att stagnera och sluta utveckla verksamheten och Sportamore måste vara beredda 

och uppmärksamma på de förändringar som kan komma att ske. Sportamore ser möjligheter 

att på fem år vara två eller tre gånger större än idag om utvecklingen är strukturell, det finns 

även möjlighet att expandera till andra geografiska marknader i framtiden.  
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion utifrån analysen, där efterföljande slutsatser sedan 

presenteras. Kapitlet är strukturerat så att studiens frågeställningar först diskuteras, för att sedan 

sammanfattas med en slutsats. Därefter följer sammanfattande reflektioner av studien och slutligen 

avslutas kapitlet med föreslagna ideér på vidare forskning inom området.  
 

Studien återvänder nu till de uppställda frågeställningarna för att besvara studiens syfte, att 

öka förståelsen för den pågående förändringen i konkurrenssituationen inom svensk 

sporthandel särskilt genom den framväxande e-handeln.  

 

Huvudsakliga faktorer som påverkar konkurrensen inom svensk sporthandel idag  

Det går att konstatera att konkurrensen idag är hög i den svenska sporthandeln, då fyra av 

fem konkurrenskrafter identifierats som höga utifrån Porters femkraftsmodell. Den kraft som 

inte identifierats som hög, hot från ny konkurrens, kan dock över tiden bli hög då e-handeln 

öppnat upp för nya vägar och gjort det lättare för nya aktörer att komma in på marknaden. 

Dessutom utgörs hot från nya konkurrenter till stor del av stora internationella e-

handelsaktörer med starka finansiella muskler som har lättare att övervinna inträdesbarriärer.  

 

Analysen har dessutom visat att konkurrensen inom svensk sporthandel har blivit allt mer 

intensiv och ett huvudsakligt skäl till denna förändring är den växande e-handeln. E-handeln 

har effektivt sänkt inträdesbarriärerna på marknaden, vilket medfört att aktörer som 

Sportamore har kunnat ta en position i svensk sporthandeln, utan att behöva ta de fasta 

kostnader för bland annat butiksnät som den traditionella handeln kräver. Dessutom har e-

handeln gjort handeln mer gränslös vilket öppnat upp för utländska aktörer som Zalando att 

inträda marknaden. Den geografiska lokaliseringen som den traditionella sporthandeln har 

förfogat över i butiksnäten har i och med e-handeln minskat i betydelse, då det blivit lättare 

och många gånger bekvämare för kunder att beställa direkt via nätet än att gå till den 

närmaste fysiska butiken. E-handlaren har dessutom möjlighet att hålla ett större lager och ett 

bredare utbud av varor, vilket ger kunden större valfrihet och också, i förhållande till den 

fysiska butiken, ökar sannolikheten att en specifik vara som efterfrågas faktiskt finns 

tillgänglig. 
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Även om majoriteten av försäljningen idag kommer från den fysiska butikshandeln har 

analysen visat att nästan hela marknadstillväxten av e-handeln, som därmed tar betydande 

marknadsandelar inom sporthandeln. Dessutom har butiksbeståndet i svensk sporthandel 

minskat, vilket indikerar på en effekt av de fasta kostnader som butikskedjorna har, och som 

gjort den traditionella sporthandeln mer trögrörlig och sårbar gentemot renodlade e-

handelsaktörer. I bedömningen av konkurrenskraft måste dock kostnaden för butiksnät ställas 

mot e-handelns högre logistikkostnader, kostnader som krävs för en centrallager, distribution 

till kund samt returhantering. 

 

En annan faktor som analysen visar har påverkat förändringen i konkurrensen i svensk 

sporthandel, som till stor del även går att koppla till e-handelns framväxt, är en pågående 

branschglidning där aktörer utanför den traditionella sporthandeln tar allt större andelar av 

försäljningen av sportartiklar till svenska konsumenter. Den senaste statistiken från GfK 

(2017) visar att en tredjedel av sålda sportartiklar ligger utanför sportfackhandeln. Dessa 

aktörer består dels av renodlade e-handelsaktörer, både stora internationella aktörer som 

erbjuder ett brett sortiment av produkter vilket överskrider sporthandlarnas produktsortiment, 

och mindre nischaktörer. Branschglidningen finns även inom den traditionella handeln, där 

flera modeaktörer idag har försäljning av egentillverkade träningskläder och sportartiklar 

vilket tar marknadsandelar från sporthandeln. Detta bör gå att relatera till hälsotrenden och 

intresset för träning och sport som växer sig allt större, samt till att sportbranschen är en 

bransch i tillväxt, vilket får fler aktörer att vilja ta del av försäljningen av tränings- och 

sportartiklar.  

 

Analysen visar även att konkurrensen inom svensk sporthandel har förändrats i och med den 

norska sportkedjan XXL:s inträde på den svenska marknaden vilket är en bidragande orsak 

till att konkurrensen har intensifierats, främst mellan de fysiska butikskedjorna. XXL har 

tillsammans med e-handelsaktörer pressat priserna i sporthandeln. Sedan deras inträde i 

Sverige har de haft en stark tillväxt och utmanar nu de största aktörerna, Stadium och 

Intersport, om att bli den största sporthandlaren i Sverige. 

 

Till sist visar analysen att de stora varumärkena som har plats hos sporthandlarna har fått 

större makt och kan i många fall diktera villkoren. Nike utgör ett exempel i analysen, där de 

genom en utökad egen distribution till konsument blir mindre beroende av att använda sig av 
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återförsäljare. Därmed kan även de stora varumärkena som Nike genom direktdistribution 

öka konkurrenstrycket i den svenska sporthandeln.  

 

Slutsats: Konkurrensen är idag hög i den svenska sporthandeln och den blir allt högre i och 

med branschens dynamiska utveckling vilket innebär att konkurrensen kommer från fler håll 

än tidigare. Huvudsakliga faktorer som påverkat konkurrensen är e-handeln, 

branschglidningen, XXL:s inträde på den svenska marknaden samt de stora varumärkenas 

ökade förhandlingsstyrka gentemot sporthandlarna.  

 

De viktigaste påverkansfaktorerna från den framväxande e-handeln inom svensk 

sporthandel 

I analysen påvisades flera faktorer bakom e-handelns tillväxt, där respondenternas svar till 

stor del gick att relatera till den befintliga teorin. Dessa faktorer har medfört att handel via 

nätet idag har blivit ett normalt konsumentbeteende. En av de viktigaste påverkansfaktorerna 

från den framväxande e-handeln är den bekvämlighet som e-handeln genererar för kunden. 

Kunden kan i lugn och ro beställa på nätet, både på dator eller i mobil, vilket dessutom 

innebär att kunden kan utföra sina köp varsomhelst. En annan viktig faktor är det lägre priset 

som e-handeln oftast erbjuder, vilket de fysiska handlarna har svårt att konkurrera med då 

kostnaden att bedriva e-handel normalt är lägre än att upprätthålla ett fysiskt butiksnät. 

Internet har tillsammans med e-handeln även medfört att kunderna lättare kan prisjämföra 

produkterna vilket gör det enkelt för kunden att hitta den aktör som erbjuder det lägsta priset. 

Då kunderna oftast väljer med plånboken har e-handeln inneburit att kundernas 

förhandlingsstyrka ökat, vilket även har lett till att kundlojaliteten har blivit lägre.  

 

Det produktsortiment som e-handeln bidrar med är också en viktig faktor till varför kunder 

vänder sig till e-handeln. E-handeln erbjuder oftast ett bredare produktsortiment och har 

dessutom lättare att utöka sitt sortiment med fler leverantörer, vilket de fysiska butikerna inte 

har samma möjlighet till. Detta är en faktor som exempelvis öppnat upp för e-handlare, som 

tidigare inte varit inriktade mot träning och sport, att bredda sitt sortiment med sportartiklar. 

 

Slutsats: E-handeln har påverkat konkurrenssituationen inom svensk sporthandel genom att 

bredda och fördjupa utbudet, pressa priserna och öka tillgängligheten och bekvämligheten för 

konsumenterna, som därigenom blivit starkare på marknaden. 
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Identifierade effekter hos marknadens aktörer inom svensk sporthandel beträffande den 

förändrade konkurrensen 

Studien har identifierat ett antal betydelsefulla effekter hos marknadens aktörer beträffande 

den förändrade konkurrensen inom sporthandeln, där sporthandlarna med fysisk närvaro 

tappar marknadsandelar till renodlade e-handelsaktörer och aktörer utanför sporthandeln.  

 

De traditionella sporthandlarna genomgår stora förändringar i övergången till e-handel. 

Främst handlar det om integrationen mellan fysisk butikshandel och e-handel, där både 

Intersport och Stadium gör stora satsningar på att koppla samman e-handel med den fysiska 

handeln genom digitala hjälpmedel. Kunden ska ha tillgång till samma sortiment oavsett i 

vilken kanal den handlar, till exempel genom att kunna beställa produkterna via e-handel om 

produkten inte finns i lager i butik. Dessutom ska kunden kunna beställa via e-handel för att 

kunna hämta ut produkten direkt i butik om produkten finns i lager, vilket genererar en fördel 

gentemot renodlade e-handelsaktörer som inte har denna möjlighet. Det förs även 

diskussioner angående minskade butiksytor och butiker som används som showrooms till 

följd av den växande e-handeln hos Stadium, vilket kan ses som ett tecken på att den fysiska 

butiken kan få en förändrad roll framöver. En sådan butikslösning lösning kan minska 

kostnaderna samtidigt som det går att utnyttja fördelen i att erbjuda kunden att kunna se och 

känna på produkterna. 

 

Utöver de traditionella aktörernas övergång till e-handel har analysen även visat att det är 

viktigt för de svenska sporthandlarna som ingått i studien att ligga i framkant vad gällande 

andra typer teknik, som exempelvis nya leveranslösningar, kunskapen om hur kunder beter 

sig genom digitala hjälpmedel och artificiell intelligens. Samtliga respondenter ansåg det vara 

viktigt att förhålla sig till tekniska faktorer för att kunna möta kundernas behov.  

 

Till sist har analysen identifierat en effekt i den positioneringsutmaning som sporthandlarna 

står inför, vilket samtliga tre sporthandlare i studien berättade om. Med fler aktörer på 

marknaden som konkurrerar i samma dimensioner, med varumärken och produktsortiment 

som är relativt likvärdiga mellan konkurrenterna, så blir det allt viktigare att vara unika i sitt 

erbjudande och differentiera sig från sina konkurrenter. En möjlig positioneringsgrund kan 

vara att arbeta med upplevelsen i butik, det vill säga att bjuda kunden på något mer än att gå 

runt i ett fysiskt lager av varor.    
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Slutsats: En tydlig effekt på marknadens fysiska aktörer beträffande den förändrade 

konkurrensen är integrationen mellan fysisk butikshandel och e-handel. Det är dessutom 

viktigt att ligga i framkant vad gällande ny teknik för att kunna möta kundernas behov. En 

tredje effekt är positioneringsutmaningen vilket avser ett erbjudande som är unikt i 

förhållande till konkurrenterna.   

 

Sammanfattande reflektioner 

Sammantaget visar analysen att konkurrenssituationen i svensk sporthandel har förändrats de 

senaste åren vilket till stor del beror på den framväxande e-handeln, där de traditionella 

sporthandlarna inte längre är ett givet val då kundlojaliteten är liten. E-handeln har påverkat 

konkurrenssituationen genom att bredda utbudet, pressa priserna och öka tillgängligheten och 

bekvämligheten för konsumenterna. Detta har lett till att de traditionella sporthandlarna i vår 

studie, Stadium och Intersport, genomgår stora förändringar i övergången till e-handel för att 

bemöta konkurrensen. Analysen har även visat att intresset för träning och sport växer sig 

större, och förväntas inte avta, vilket tillsammans med e-handeln antas ligga till grund för den 

branschglidning som även den påverkar konkurrenssituationen i den svenska sporthandeln.  

 

Då det är konsumenten som har makten, är det idag viktigt, och kommer förmodligen bli 

ännu viktigare i framtiden, att vara uppmärksam på förändringar som sker i teknik och 

konsumentbeteenden för att vara konkurrenskraftig inom svensk sporthandel. Idag fyller de 

traditionella aktörernas butiksnät en stor funktion i och med att en majoriteten av 

försäljningen fortfarande går genom den fysiska handeln, men huruvida ett brett butiksnät 

kommer vara en fördel eller en belastning för sporthandlarna i framtiden återstår att se. Att e-

handeln kommer fortsätta att ta marknadsandelar från den fysiska handeln och öppna upp för 

fler aktörer är dock otvivelaktigt. 

 

Teoretiskt har studien till viss del kompletterat Johansson och Kasks (2016) tidigare studie 

Configurations of business strategy and marketing channels for e-commerce and traditional 

retail formats: a qualitative comparison analysis (QCA) in sporting goods retailing med en 

bredare vy samt nyare data och empiri, vilket kan ha sin betydelse i den snabba migrationen 

från fysisk handel till e-handel. Studien visar också teoretiskt hur olika omvärldsmodeller kan 

kombineras för att få ett mer heltäckande resultat. Praktiskt torde studien öka 

angelägenhetsgraden hos marknadens traditionella aktörer när det gäller hastigheten i 
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omställning till e-handel, behovet av att aktivt arbeta med sina starka leverantörer och att 

ständigt arbeta med sin kostnadseffektivitet i butiksnäten. 

 

Även om vi anser att studien uppfyller sitt syfte anser vi dock att något som bör tas i 

beaktande är att studiens slutsatser har en begränsning i att endast tre marknadsaktörer och 

två oberoende aktörer har ingått i studien, samt att studien har utgått från endast en 

respondents subjektiva tolkning av verkligheten hos varje aktör. Slutsatserna hade därmed 

kunnat nå en högre grad av äkthet om fler aktörer och respondenter ingått i studien.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till framtida forskning inom det berörda området är, istället för en kvalitativ 

ansats, angripa problemet utifrån en kvantitativ studie där konsumenternas uppfattning sätts i 

fokus. En sådan studie skulle kunna beröra konsumenternas köpbeteenden och inställning till 

fysisk butikshandel och e-handel vid inköp av tränings- och sportartiklar. Ett annat förslag till 

fortsatt forskning är en liknande studie med en kvalitativ ansats, som studerar den förändrade 

konkurrenssituationen i en annan bransch, då e-handelns framväxt har en stor påverkan på 

konkurrenssituationen i de flesta branscher inom detaljhandeln.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

● Distributionskanaler 

- Hur arbetar ni med e-handel? 

- Hur har arbetet utvecklats de senaste åren? 

- Hur påverkar / hur har e-handeln påverkat er?  

- Hur har ni anpassat er e-handel efter konsumenternas behov? 

- Vilka fördelar, eller nackdelar, genererar er e-handel?  

- Hur arbetar ni med fysiska butiker och hur har arbetet utvecklats de senaste åren? 

- Vilken roll spelar den fysiska butiken för er och vilka fördelar ser ni med att ha 

fysiska butiker? 

- Hur påverkar e-handeln er fysiska butiksförsäljning?  

- Hur påverkar er fysiska butiksförsäljning er e-handel?  

- Hur upplever ni skillnaden i konsumentbeteendet mellan e-handelskunder och de som 

handlar i fysisk butik?  

- Hur arbetar ni för att integrera den fysiska handeln med er e-handel?  

 

● Porters femkraftsmodell 

- Hur upplever ni den befintliga konkurrensen i branschen idag?  

- Vilka fördelar har ni gentemot andra konkurrenter?  

- Vilka nya aktörer hotar att inträda sporthandeln?  

- Vilka hinder ser ni för nya aktörer att inträda marknaden?   

- Hur upplever ni era leverantörers förhandlingsstyrka och hur upplever ni er 

förhandlingsstyrka som kund mot era leverantörer?  

- Hur upplever ni kundernas (konsumenternas) förhandlingsstyrka gentemot er?  

- Vilka hot upplever ni från substituerande företag?  

 

● PEST- och SWOT-modellen 

- Vilka hot ser ni och vilka är era största utmaningar?  

- Vilka möjligheter ser ni för er i framtiden?  

- Vilka svagheter har ni gentemot era konkurrenter? 



 

- Vilka är era största styrkor gentemot era konkurrenter?  

- Vilka politiska faktorer i form av lagar och regler kan komma att påverka ert företag?  

- Vilka ekonomiska faktorer kan komma att påverka er?   

- Vilka sociala faktorer kan komma att påverka er?   

- Vilka tekniska faktorer kan komma att påverka er?    

 


