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Sammanfattning 
Vi har valt att undersöka hur optikerbutiker på Storgatan i Luleå hanterar konkurrens. Syftet 

med denna uppsats är att undersöka hur optikerbutikerna arbetar för att skapa 

konkurrensfördelar och om ägarformen påverkar detta arbete. Vi har även valt att undersöka 

om det finns något samband mellan företagens arbete och deras finansiella ställning. I denna 

uppsats är Simons styrmodell central och den består av fyra styrverktyg; diagnostisk styrning, 

gränsskapande styrning, interaktiv styrning samt styrning efter värderingar. Även Porters 

teori om konkurrensstarka företagsstrategier har använts genomgående i uppsatsen. Den 

behandlar hur företag kan ha olika inriktningar för att nå marknaden men där alla samtidigt 

ändå kan ha en stark marknadsställning. Studien är genomförd på samtliga fem optikerbutiker 

i Luleå och vi intervjuade respektive butikschef i varje butik. Resultatet av studien visar att 

samtliga butiker är kundfokuserade men det finns delar som skiljer butikerna från varandra, 

till exempel deras företagsstrategier. Kundfokuseringen är en viktig faktor för att vinna 

konkurrensfördelar. Studien visar att företag inom optikerbranschen bör vara kundfokuserade 

för att kunden ska känna sig väl bemött och kunna få rätt slags produkt. Skapandet av 

konkurrensfördelar kräver styrning inom företaget som leder till att personalen arbetar i 

enlighet med företagets mål. Samtliga butikschefer framhöll personalen som mycket viktig i 

kundbemötandet och värdefull för företaget. Studien visar även att ägarformen har betydelse 

för styrningen och för lönsamheten i företagen men inte lika mycket som genomgående 

kundfokusering och konkurrensstrategi. 

 



Abstract 

In this essay consequences of high competition are being studied. Our purpose was to find 

how local opticians handle the competition on their market and also how and to what extent 

they are using competitive advantages in this task. As two secondary purposes we chose to 

examine if there is a relation between the businesses’ top management and the use of 

competitive advantages and also if there is a relation between the financial status and the use 

of competitive advantages. Since the purpose concern management we used Simons’ Four 

Lever Model theory which explains the management system by dividing it into four different 

parts, which illustrates the tools the businesses can use in their own management. This model 

emphasizes the need for a business to form a competitive business strategy before deciding 

how things should be managed. The four lever model also connects to Porter’s theory of 

competitive business strategies, because it determines the core of the previous theory, the 

business strategy. The empirical study took place at five businesses in Luleå and includes all 

at the time existing opticians in the city. The persons we chose to interview were all in the 

leading positions in their businesses and could tell us how they managed their business to 

meet the cometition. As findings we could conclude that the most basic competitive 

advantage is to be a customer focused business. To be able to reach that point, the 

management needs to focus on the staff which is the most central player in dealing with the 

customers. The employees need to be educated to be able to know how to work along with 

the business goals. Another conclusion could be stated that the top management, in forms of 

franchising or where the business is a part of a chain, do influence business management and 

also the profitability but not as much as a business strategy. 
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Konkurrens på Storgatan 
Kapitel 1 - Inledning 

1 Inledning 
Detta inledande kapitel börjar med en diskussion av det bakomliggande problemet som ligger till grund för 
studien. Kapitlet fortsätter och avslutas med en beskrivning av studiens syfte och de forskningsfrågor som 
kommer att besvaras genom uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 
“Competition – like a strategic game but without an end” 

 – Kippenberger (2000) 
 

Konkurrens är ett marknadsfenomen som Nationalencyklopedin (2007) definierar som ”den 
rivalitet som råder mellan aktörerna i en marknadsekonomi”. Konkurrensen på svenska 
marknader är reglerad i Konkurrenslagen (1993:20) och den syftar till att ”undanröja och 
motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, 
tjänster och andra nyttigheter”. Vad menas då med ”effektiv” konkurrens?  
 
Konkurrensverket (Konkurrens, 2007) som är den statliga tillsynsmyndigheten för konkurrens 
och upphandling menar att effektiv konkurrens gynnar konsumenterna genom att priserna 
pressas, kvaliteten höjs och utbudet av varor och tjänster breddas. Sammanfattningsvis är det 
alltså konsumenternas och inte företagens intressen som skyddas i lagstiftningen och som står 
i centrum på konkurrensfyllda marknader.  
 
Konkurrensen blir enligt Zairi (1996) som starkast när det råder jämlikhet i produkt- och 
servicekapacitet på en marknad. Hur hög konkurrensen är på en marknad beror enligt Porter 
(1980) dock inte enbart på hur hög rivaliteten är mellan befintliga aktörer utan också på 
exempelvis kundernas och leverantörernas förhandlingsstyrka. Företag som agerar på sådana 
marknader måste därför äga konkurrensfördelar emot de andra aktörerna för att kunna uppnå 
och behålla en bra marknadsställning (Ma, 1999). För att kunna skapa sådana 
konkurrensfördelar behöver ett företag vara effektivt och kunna fatta beslut som hela tiden 
anpassar företaget till sin marknad (Michel, 2007).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 

”The meaning of life is to enrich the lives of others” 
-  Marketing philosophy (Dobbins & Pettman,1998) 

För varje år ökar konsumtionen inom detaljhandeln både med dagligvaror och med 
sällanköpsvaror (Statistiska Centralbyrån, 2007). Ett inköp sker enligt Dahlén och Lange 
(2003) genom att en beslutsprocess följs, vilken innehåller flera steg och avslutas med en 
utvärdering av köpet. Den startas när en konsument inser ett konsumtionsbehov och innefattar 
även informationssökning och alternativutvärdering innan själva köpet sker. Enligt Wu (2002) 
påverkas konsumenternas köp av olika faktorer såsom personlighet, livsstil och situation. 
Detta påverkar beslutet att konsumera samt volymen på konsumtionen (ibid).  
 
För att företag ska kunna påverka denna beslutsprocess och nå konsumenter i deras val av 
varor och tjänster behöver det marknadsföra sig. Ma (1999) menar att ett företags 
marknadsställning beror på vilka konkurrensfördelar som det förmedlar. Sådana 
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Konkurrens på Storgatan 
Kapitel 1 - Inledning 

konkurrensfördelar kan vara av olika sort hos olika företag. Enligt Slater och Narver (1994) är 
kundfokusering en viktig konkurrensfördel. Ett företag ska enligt författarna försöka skapa ett 
överlägset upplevt värde för sina kunder. Blomqvist, Dahl och Haeger (2000) är också inne på 
samma linje när de menar att ett företags marknadsföring bör fokusera på individens behov 
och preferenser. Ett skapande av relationer till kunderna utgör också ett fungerande försvar 
inför konkurrens (Marzo-Navarro, Pedraja-Iglesias & River-Torres, 2004). Enligt filosofin 
kring marknadsföring är målet med marknadsföring just att skapa nöjda kunder (Dobbins & 
Pettman, 1998). Enligt Pegler (2004) kan kostnaderna för att finna en ny kund uppgå till ett 
belopp som är 20 gånger större än kostnaden för att behålla en befintlig kund. Detta förklarar 
varför både tid och pengar satsas på detta. Företag tjänar därför på att behålla sina befintliga 
kunder istället för att ständigt finna nya kunder (ibid). 
 
Stewart (1998) menar att en annan betydelsefull konkurrensfördel är ett företags innehav av 
information och kunskap och författaren får medhåll från många andra. Fahy (1993) menar 
också att bra information gör att ett företag kan följa och övervaka sina framsteg och dess 
omgivning, vilket ger en möjlighet att finna en fungerande företagsstrategi. Ma (2004) anser 
att ett företag kommer att kunna skaffa sig konkurrensfördelar genom att få en bra förståelse 
av olika strategiska alternativ.  
 
Porter (1998) visar att företag oftast väljer att följa en viss konkurrensstrategi. Enligt 
författaren finns tre strategier som företag vanligtvis väljer att följa och som skiljer sig 
markant från varandra, men som alla syftar till att företaget ska kunna skapa en bra 
marknadsställning. En av dessa andra är kostnadsfokusering då företaget har som strategi att 
kunna erbjuda kunden låga priser. En andra är differentiering då företaget utmärker sig på 
något sätt, exempelvis genom hög kvalitet på produkterna eller snabbhet i leveranser. Den 
tredje och sista strategin utgörs av fokusering och innebär att företaget är mycket specialiserat 
och agerar endast på en liten del av marknaden. Porter (1998) visar att alla dessa tre 
företagsstrategier får olika konsekvens på ett företags handlingssätt och prioriteringar. 
 
Ett företags styrning kan påverkas av hur ägarformen ser ut. Vroom och Insead (2007) visar 
att beslutsfattandet i ett företag påverkas om det är ägt av ett annat företag i en kedja. Enligt 
författarna ställs större krav på företaget från kedjan med exempelvis lönsamhet och hur de 
väljer att driva verksamheten. Franchising är en annan samarbetsform som enligt Doherty och 
Quinn (1999) påverkar franchisetagaren eftersom det står i ett beroendeförhållande till 
franchisegivaren. Detta beroendeförhållande medför att franchisetagaren får möjlighet att 
använda ett färdigt affärskoncept mot en avgift (ibid). Dock kan en franchisetagare i större 
utsträckning själv avgöra hur de väljer att styra sin enhet, eftersom det endast är systemet för 
produkter och marknadsföring som används.  
 
Förutom eventuell extern ekonomistyrning finns även intern ekonomistyrning. Enligt Simons 
(1995) avgörs den balans som ett företag har i sin interna ekonomistyrning i grunden av 
vilken strategi som följs. Ekonomistyrning kan enligt Simons (1995) förmedlas på olika sätt 
men som alla syftar till att företaget ska kunna förverkliga sin strategi. Arbetet i företaget kan 
enligt författaren exempelvis styras diagnostiskt genom att det finns finansiella och andra 
mätbara mål att uppnå. Vidare kan en verksamhet också styras genom värderingar vilket gör 
att alla får samma fokus och prioriteringar. Två andra verktyg lyfter Simons (1995) också 
upp, vilka är interaktiv och gränsskapande styrning. 
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Ekonomistyrningen ska förutom att bara hålla företaget flytande även kunna vara lönsamt. 
Porter (1980; citerad av Kippenberger, 2000) menar att konkurrens har stor potential till att 
erodera ett företags vinster. Företagens resultat och finansiella ställning påverkas alltså och 
återspeglar konkurrensen. Kippenberger (2000) ger ett exempel med priskrig vilket tär på ett 
företags resurser och är en extrem åtgärd på konkurrensutsatta marknader. Omständigheterna 
medför enligt författaren att ett företag aldrig kan ta någonting för givet eller slå sig till ro. 
Träffande beskriver Kippenberger (2000) framgång på marknader med hård konkurrens som 
en möjlighet att tillfälligt vara i ledningen. 
 

1.3 Syfte 
Utifrån denna problemdiskussion vill vi här formulera vårt syfte med vår uppsats och den 
förestående undersökningen. En del av de ovanstående referenserna i texten har endast ytligt 
behandlats men kommer mer utförligt att beskrivas i den följande teoretiska referensramen 
och därför utgöra grunden för vår studie. Vi har valt att formulera ett övergripande syfte till 
vår uppsats med två kompletterande och mer fördjupande forskningsfrågor som utgör 
delsyften.  
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera hur detaljhandelsföretag inom samma 
område och samma bransch styr sina verksamheter för att skapa konkurrensfördelar. Vi har 
också valt att utsträcka syftet till ett par delsyften som är formulerade i nedanstående 
forskningsfrågor. 
 
• Påverkar ägarformen styrningen i företagen?  
• Hur har styrningen påverkat företagens finansiella resultat? 
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2 Metod 
Metodkapitlet visar hur vi gick tillväga för att genomföra studien och definierar vilka val vi gjorde efter vägen. 
Processen att genomföra studien har bestått av ett antal steg vilka alla förklaras i detta kapitel under respektive 
avsnitt. 
 

2.1 Val av fallstudieföretag 
Vi valde att undersöka konkurrensen mellan optikerbutikerna i Luleå eftersom vi har 
observerat att det finns många optiker inom några kvarter på samma shoppinggata. Det ledde 
till att vi blev intresserade av att undersöka hur dessa överlever konkurrensen då det finns 
både av kedjor och privatägda optikerbutiker. Studien syftar därför till att undersöka dessa 
företag styr för att skapa konkurrensfördelar. Vi ville titta på om och hur företagens 
ekonomistyrning skiljer sig mellan de olika företagen eftersom ägarformerna är olika för de 
olika butikerna. 
 

2.2 Forskningsansats 
Vår studie genomfördes med en deduktiv metod eftersom vi jämförde befintliga teorier med 
vår empiri. Arbnor och Bjerke (1994) menar att deduktiv metod innebär att författaren jämför 
befintliga lagar och teorier med empirin för att se om de stämmer eller förkastas. Denna 
jämförelse sker i analyskapitlet som sedan leder fram till våra slutsatser. 
 
Eftersom studien behandlade hur de olika optikerbutikerna styr för att klara av den höga 
konkurrensen på marknaden är studien utförd ur ett ledningsperspektiv. Ledningen i form av 
butikscheferna har det övergripande ansvaret för sina butiker. Intervjuer med dessa chefer 
kommer därför att ge en bild av det diskuterade problemet ur en butikschefs synvinkel.  
 

2.3 Undersökningsmetod 
Vi valde vidare att genomföra en kvalitativ studie inom detaljhandelsbranschen, närmare 
bestämt optikerbranschen. Enligt Denscombe (2000) är denna form av studie lämplig att 
använda vid småskaliga undersökningar, vilket överensstämmer med vårt problem och vårt 
syfte. Vi undersökte fem stycken optikerbutiker vilket innebär att vår studie är av mindre 
skala. Den kvalitativa studien inriktar sig på att tolka ord till skillnad från den kvantitativa 
studien som inriktar sig på att analysera siffror (Denscombe, 2000). Detta överensstämmer 
med vår studie som inriktades på att tolka aktörerna när det gäller deras sätt att styra sin 
verksamhet.  
 
Vi valde att genomföra en fallstudie eftersom den enligt Denscombe (2000) riktar sig till ett 
fåtal undersökningsenheter vilket ger forskaren en möjlighet att studera detaljer. Anledningen 
till att vi ansåg att en fallstudie var lämplig var att vi undersökte fem optikerbutiker och deras 
styrning vilket innebär att vi ville studera företagen på detaljnivå. Studien genomfördes 
genom semistrukturerade intervjuer av respektive butikschef hos de olika optikerföretagen. 
Ytterligare en anledning till att vi valde att använda fallstudier var att det gav oss möjlighet att 
studera fallstudieföretagen på djupet (Denscombe, 2000) och därigenom undersöka deras 
styrning. Fallstudierna medförde att vi kunde upptäcka bakomliggande orsaker till företagens 
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styrning vilket det är svårare att finna med en storskalig undersökning. Detta för att forskare i 
en fallstudie i större grad kan ställa ”varför”-frågor. 
 

2.4 Aktörssynsätt 
Vi valde att använda ett aktörssynsätt i studien eftersom vi ville finna hur respektive aktör 
som individ styrde butiken. Aktörssynsättet innebär enligt Arbnor och Bjerke (1994) att de 
personliga värderingarna fångas in vilket var det vi ville uppnå i studien. Vi ville fånga 
butikschefernas egna reflektioner över deras styrning för att urskilja hur de individuellt styr 
för att skapa konkurrensfördelar. Arbnor och Bjerke (1994) menar vidare att aktörssynsättet 
kännetecknas av att intresset riktas mot att under en dialog förstå aktörerna. Intervjuaren anses 
också vara en aktör i detta sammanhang vilket överensstämmer med studien då vi förde dialog 
med aktörerna under intervjuerna och tolkade deras uttalanden. 
 
Förutom ett övervägande aktörssynsätt har vi också använt ett analytiskt synsätt i vår analys 
av företagens finansiella nyckeltal. Företagens årsredovisningar gav oss en möjlighet att 
jämföra deras finansiella ställning med vad som framkommit under intervjuerna om hur 
butikerna arbetar för att skapa konkurrensfördelar. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) strävar 
det analytiska synsättet efter att förklara en objektiv verklighet och det var det vi ville uppnå 
med analysen av nyckeltal. Vi ansåg att nyckeltalen gav en objektiv bild av företagens 
lönsamhet och det medförde också en möjlighet att jämföra storleken på företagen och 
därmed de olika förutsättningarna för konkurrenshantering som de har. 
 

2.5 Litteratursökning 
För att sammanställa en referensram för studien genomförde vi en inledande litteratursökning. 
Litteraturen fann vi främst via databaser för böcker och vetenskapliga artiklar. Databaserna vi 
använde var Emerald, Ebsco och Scirus, samt via universitetsbibliotekets egen databas Lucia 
över litteratur. I vår litteratursökning använde vi nyckelord som var centrala för det ämne och 
det problem vi valt att undersöka. De fraser och sökord vi använde i vår litteratursökning, utan 
inbördes ordning, var ”competition management”, ”competitive advantages”, ”market 
orientation”, ”effectiveness”, ”efficiency”, ”business profitability”, ”business focus”, ”Simons 
four levers”, ”franchise”, ”consumer behavior” och ”consumption”. Dessa använde vi även i 
kombination. Referenserna i de artiklar vi fann genom dessa sökord gav oss ytterligare 
användbara källor att använda till studien. Vi har även via referenser i tidigare 
examensarbeten hittat användbara källor. Dessutom har vår handledare bistått oss med 
ytterligare tips på användbara vetenskapliga artiklar. 
 

2.6 Datainsamlingsmetod  
Detta avsnitt är tvådelat och förklarar de val vi gjorde vid och inför intervjuerna och när vi 
arbetade med företagens årsredovisningar och finansiella nyckeltal. 

2.6.1 Intervjuer 
Vi valde att genomföra personliga intervjuer med butikscheferna och vi utgick ifrån en 
intervjuguide som vi hade utformat inför intervjuerna (se bilaga). Enligt Denscombe (2000) 
benämns detta semistrukturerad intervju eftersom vi använde en lista med frågor som 
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underlag för intervjuerna. Fördelen med denna metod är enligt författaren att intervjupersonen 
får möjlighet att utveckla sina svar och intervjuaren är flexibel med ordningsföljden på 
frågorna. Vi använde samma intervjuguide för samtliga aktörer eftersom de agerade inom 
samma bransch, hade samma företagsställning, och fanns i samma stad. Under intervjuerna 
var det vissa saker som vi var mer intresserade av att få höra om från butikscheferna än om 
andra. Avsnitten i intervjuguiden om konkurrens (3 & 4) samt det sista avsnittet (6) om 
styrning var centrala för vår uppsats och kom därför att ta mer plats under intervjuerna. 
 
De aktörer vi intervjuade utgjordes av butikscheferna på samtliga optikerbutiker på Storgatan 
i Luleå. Vi valde butikscheferna eftersom det är de som har det yttersta ansvaret för butikerna 
och som också tar ledningen och styr verksamheten. Under intervjuerna använde vi både 
inspelningsutrustning och förde även anteckningar eftersom det enligt Denscombe (2000) 
tillsammans ger en fullständig dokumentation av det som behandlas vid intervjuerna. 
Anteckningarna fungerade som stöd för att få med visuella intryck och hur butikscheferna 
uppträdde, exempelvis med entusiasm eller uppriktighet, som inspelningsutrustningen går 
miste om.  
 

2.6.2 Insamling av finansiell information 
Förutom insamling av teoretisk och empirisk data har vi även genomfört en studie av samtliga 
fallstudieföretags årsredovisningar. Vi valde att använda varje bolags årsredovisning för det 
senast registrerade räkenskapsåret hos Bolagsverket. Dessa fann vi genom en sökning i 
databasen Affärsdata med hjälp av företagens respektive organisationsnummer eller 
bolagsnamn som sökord. Eftersom varje företag i sin årsredovisning även anger det 
föregående året som en jämförelse valde även vi att i uppsatsen visa företagens finansiella 
information för de två senaste åren i empirikapitlet. 
 
Nyckeltal Beräkning 
Nettovinstmarginal Resultatet efter finansiella poster/ Omsättning 
Bruttovinstmarginal (Omsättning – kostnader för handelsvaror)/ Omsättning 
Soliditet Genomsnittligt eget kapital för de två senaste räkenskapsåren/ Totala skulder 

och eget kapital 
Räntabilitet på eget kapital Resultatet efter finansiella poster / Genomsnittligt eget kapital för de två 

senaste räkenskapsåren 
Tabell 1 Beräkning av studiens centrala nyckeltal 
 
Vi valde att ta fram totalt fyra nyckeltal ur samtliga årsredovisningar för att sedan kunna 
analysera dem. För en förklaring för hur dessa räknas fram, se ovanstående tabell. Brutto- och 
nettovinstmarginal valde vi ut som två av dessa nyckeltal eftersom det speglar företagens 
framgång när det gäller intäkter och kostnader i två olika nivåer. Eftersom ett av våra 
delsyften var att undersöka hur styrningen påverkar företagens finansiella resultat ville vi ta 
med dessa två nyckeltal som är mycket viktiga för att kunna göra sig en bild av företaget och 
dess resultat.  
 
Förutom dessa valde vi att se hur hög soliditet varje företag hade. Det är ett viktigt nyckeltal 
som kan förmedla stabilitet till omgivningen. Eftersom konkurrens är det bakomliggande 
problemet i denna studie och som kan vara orsak till ostabilitet för ett företag ville vi ta med 
soliditet som ett mått för att senare kunna analysera om det fanns något samband. Det fjärde 
nyckeltalet valde vi som avkastning av det egna kapitalet, vilket är ett bra mått på lönsamhet i 
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ett företag. Lönsamhet tillsammans med resultatmåtten ger en bild över företaget och om det 
har en positiv eller negativ utveckling, varför vi valde att ta med det. 
 

2.7 Analysmetod 
Detta avsnitt förklarar hur vår analys genomfördes och hur vi valde att koppla ihop vår 
teoretisk referensram och vår empiri. För att förenkla analyskapitlet delade vi upp det i fyra 
avsnitt, se nedanstående tabell. 
 
Analyskapitlet 
Avsnitt Beskrivning av innehållet 
Företagens styrning Här diskuteras det vilken styrning som företagen 

använder sig av, uppdelat på varje fallstudieföretag. 
Skillnader mellan företagen I detta avsnitt jämförs de olika företagens styrning. 

Skillnader mellan ägarformer Här sker en diskussion av de samband som finns 
mellan styrning och företags ägarform.  
Här sammanfattas de finansiella nyckeltalen från 
empirin och analyseras och jämförs med det som 
kommit fram från den empiriska studien. 

Analys av nyckeltal 

Tabell 2 Uppdelning av analyskapitlet 
 
Enligt Yin (2003) innebär en analysmetod att jämföra teorier som inhämtats vid 
datainsamlingen med de resultat som framkommit av studien. I denna studie har vi 
sammanfattat tidigare teorier och studier och jämfört dessa med empirin som uppkom i 
samband med intervjuerna. Diskussionen i analyskapitlet har sedan kunna leda fram till 
studiens slutsatser. 
 
Analysen av de finansiella nyckeltalen genomförde vi på två strukturerade sätt. När vi 
analyserade dem gjorde vi först en jämförelse genom att använda tidigare räkenskapsår som 
grund. Genom detta kunde vi se om den finansiella ställningen i respektive företag hade 
förbättrats eller försämrats och också genom årsredovisningarna finna vad det kunde bero på. 
Ytterligare ett sätt som vi analyserade nyckeltalen på var genom en jämförelse mot övriga 
fallstudieföretags nyckeltal. På det sättet kunde vi se skillnader och också tolka hur företagens 
strategier och styrning speglades i deras finansiella ställning. 
 

2.8 Metodproblem 
Validiteten i en studie kan enligt Arbnor och Bjerke (1994) ökas genom att författarna utför 
samma test upprepade gånger. Därför ställde vi motfrågor i intervjuerna för att aktörerna 
verkligen skulle förstå frågan rätt och för att vi skulle förstå aktörernas svar korrekt. Innan vi 
sammanställde intervjuerna till löpande text började vi med att lyssna igenom respektive 
intervju från inspelningen för att minska risken för att anteckningarna skulle missförstås. När 
vi hade sammanställt intervjuerna till löpande text fick butikscheferna också möjlighet att läsa 
igenom texten och lämna synpunkter. Det medförde att de kunde kontrollera att vi hade rätt 
information i empirin. Texten skickades via e-post till respektive person och vi fick också svar 
från samtliga att vi kunde använda den. De flesta gav också feedback och önskade att vi skulle 
ändra vissa detaljer. Denna aktiva feedback gör att vi hade förtroende för att empirin inte 
innehöll några missuppfattningar och höjer därmed studiens grad av validitet. 
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Vid personliga intervjuer finns alltid risken för intervjuaren att påverka den intervjuade 
personen för mycket, det så kallade intervjuarproblemet (Denscombe, 2000). Eftersom vi 
strävade efter att ha ett aktörssynsätt under studiens gång kommer däremot aktörerna, som 
består av den intervjuade personen och den som intervjuar, oundvikligen att påverka varandra. 
Enligt Patel och Tebelius (1987) bidrar intervjuaren istället genom sina tolkningar och 
påverkan till att ge en helhetsbild av de företeelser som forskaren önskar studera. Aktören och 
intervjuaren kan genom sin närvaro och sin påverkan engagera sig och förstå individen som 
intervjuas och därför leva sin in i dennes situation. Därför utgör inte påverkan från 
intervjuarens sida något problem utan snarare ett bidrag till forskningen. I vår undersökning 
strävade vi efter att föra en dialog och förstå situationerna som de olika butikscheferna befann 
sig i, vilket med all säkerhet återspeglas i den löpande texten som sammanfattar intervjuerna. 
Dock återstår problemet att intervjuaren tolkar den intervjuade aktörens ord innan de skriver 
ned dem (Patel & Tibelius, 1987), men detta motverkade vi genom att föra anteckningar av 
vad de sade ordagrant. 
 
Ett annat metodproblem bestod av att respondenterna kunde känna sig obekväma med att 
berätta om deras konkurrenssituation och hur de hanterar det inom sitt företag. För att 
motverka detta valde vi att låta aktörerna vara anonyma vilket innebar att de vågade svara mer 
utförligt och ärligt på våra frågor. Även om det framgår ur sammanhanget vilken butik som är 
vilken i texten, räckte det med att dölja butiksnamnen för att en del butiker skulle ställa upp 
på intervjuer. En annan aspekt som kunde ha påverkat dem positivt var att vi intervjuade dem 
på deras arbetsplatser vilket innebar att de kunde känna sig avslappnade i att besvara våra 
frågor. Detta jämfört med om de hade kommit till universitetet för att medverka vid intervjun. 
 
Inför analysen av bolagens finansiella nyckeltal skiljde sig deras förutsättningar åt på grund 
av att bolagen har olika ägarformer. Vissa av bolagen agerar endast på den lokala marknaden, 
och vissa på hela den nationella marknaden. För att kunna utföra en analys som var så nära 
verkligheten som möjligt och inte beror på storleken på bolagen valde vi att använda 
kvotbaserade nyckeltal. Vissa av företagen hade angett några av nyckeltalen i en 
sammanställning i den inledande förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och vissa hade 
inte gjort det. Innan vi använde dessa räknade vi själva först manuellt fram dem och jämförde 
dem med de angivna nyckeltalen för att se att de inte väsentligt skiljde sig åt.  
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel innehåller resultat från tidigare studier som behandlar områden som är relevanta för denna studie. 
I detta kapitel behandlas konkurrens följt av en beskrivning av de olika konkurrensstrategier som ett företag kan 
välja att styra sin verksamhet efter. Därefter följer en redogörelse över företags möjliga konkurrensfördelar av 
olika slag. Slutligen behandlas företagsstyrning uppdelat efter olika styrverktyg som kan användas. 
 

3.1 Konkurrensutsatta marknader 

3.1.1 Betydelsen av konkurrens 
Större krav ställs ständigt på företag (Fahy, 1993). Orsaken till detta anger författaren vara att 
den beror på föränderligheten på företagens marknader, vilket i sin tur beror på den ökade 
köpkraften hos kunderna. Företagsledare behöver därför analysera den konkurrens som finns 
för att veta vilka utmaningar som ligger i framtiden (ibid). En sådan analys bör enligt 
Fahy (1993) innefatta att företagen vet vilken situation de befinner sig i, att de har en tydlig 
vision och att de vet hur de ska uppnå denna vision. Vidare menar författaren att flexibilitet är 
av stor betydelse på en konkurrensutsatt marknad eftersom det kan krävas att företaget 
behöver byta strategi. Slutligen anger författaren allianser som en viktig faktor för att ett 
företag ska klara av en konkurrensutsatt situation. 
 
Porter (1980) menar att det finns fem olika konkurrenskrafter; kundernas förhandlingsstyrka, 
leverantörernas förhandlingsstyrka, substituerbarheten hos varorna eller tjänsterna, om det 
finns inträdeshinder på marknaden för nya aktörer och hur stor konkurrens som råder bland de 
befintliga aktörerna. Den konkurrenskraft som är relevant för denna studie är teorin om den 
redan befintliga konkurrensen mellan aktörer, vilken behandlas nedan. 
  

3.1.2 Rivalitet mellan marknadsaktörer 
När det gäller konkurrenskraften som består av den befintliga konkurrensen på en marknad 
talar Porter (1980) om rivalitet. Marknadsrivalitet uppstår när en eller flera aktörer känner av 
pressen eller ser en egen möjlighet att förbättra sin marknadsposition. Företagen kan här 
använda sig av olika taktiker. Exempelvis kan de enligt författaren konkurrera genom 
prissättning, massiv annonsering, lansering av nya produkter eller genom bättre garantier och 
service. Utländska företag spelar också en viktig roll i konkurrensen på en marknad. 
Porter (1980) menar att deras påverkan antingen sker genom att deras varor importeras till ett 
land eller att de deltar mer direkt genom att investera i det aktuella landet. Den ökande 
globaliseringen påverkar därför också alla marknader.  
 
Thurlby (1998) fortsätter på teorin av Porter (1980) och menar att den har förändrats sedan 
den formulerades. Författaren menar att motsvarigheten till rivaliteten mellan 
marknadsaktörerna i Porters femkraftsmodell (Porter, 1980) nu istället består av förnyelsen av 
en organisation. Nivån av en organisations förnyelse består enligt författaren exempelvis av 
hur effektivt den kan hantera förändring, hur stor kunskapen är, hur personalen utbildas och 
hur stor förmågan är att kunna urskilja och analysera möjligheter. Tilläggas bör också att i 
denna marknadskraft ingår också en konkurrerande inställning (ibid). Thurlby (1998) menar 
att ju mer konkurrerande en organisation är, desto mer förnyelsebar är den.  
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Globalisering ändrar enligt Lang (2001) de ekonomiska förutsättningarna på marknaderna. 
Istället för att varje nation har sina egna konkurrensfördelar skapas det enligt författaren ett 
helt nytt system för konkurrens. Fahy (1993) menar att ökad harmonisering mellan länder 
ökar intensiteten av konkurrensen. Författaren studerade de förändringar som skett inom EU 
och fann att konkurrenskrafterna hade blivit aggressivare. 
 

3.2 Företagsstrategin 
Ett företags strategi har tidigare betonats som viktig för att ett företag ska kunna hantera 
marknadens konkurrens (Fahy, 1993). Enligt Pegler (2004) finns det ett antal steg som företag 
bör följa för att uppnå en fungerande konkurrensstrategi. Företag bör undvika att enbart 
fokusera på försäljningsvolym och istället analysera den totala lönsamheten genom att 
undersöka intäkterna i förhållande till kostnaderna (ibid). Det är, enligt författaren, viktigt att 
definiera de nya målen och strategin för företaget och även ta hänsyn till att alla kunder har 
olika behov. Vidare menar författaren att företaget ska värna om samtliga kunder. Företag bör 
vara försiktiga med hur de bemöter kunder som de anser ha lägre värde eftersom de inte vet 
allt om dem (ibid). Det kan enligt Pegler (2004) handla om en kund som kan tänka sig att 
rekommendera företaget och på så sätt kan företaget förlora många potentiella kunder om 
företaget bemöter kunden på ett icke tillfredsställande sätt (ibid).  
 
Porter (1998) delar in företagsstrategier i tre olika sorter; kostnadsfokusering, differentiering 
och segmentering. Vad dessa olika företagsstrategier innebär behandlas i detalj nedan.  
 

Konkurrensfördelar 
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Figur 1 Porters konkurrensstrategier för företag 

3.2.1 Kostnadsfokusering 
Den första strategin är kostnadsfokusering vilken enligt Porter (1998) innebär att företaget 
satsar på att producera till ett lågt pris. Genom att företaget inriktar sig på att producera stora 
volymer av standardiserade produkter kan de lyckas med att förse lågprisprodukter till en stor 
grupp konsumenter (ibid). En lågprisproducent måste enligt Porter (1998) använda alla källor 
de hittar för att kunna ha kostnadsfördelar, inte bara att effektivisera den befintliga 
verksamheten. Områden som ett företag kan hitta dessa kostnadsfördelar på kan enligt 
författaren exempelvis innebära att hålla nere de fasta kostnaderna, försöka ha låga 
designkostnader, öka automatiseringen i produktionen, och öka storleken på inköpen. 
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3.2.2 Differentiering 
Den andra utmärkande företagsstrategin är enligt Porter (1998) differentiering. Den innebär 
enligt författaren att företaget utmärker sig på ett eller flera sätt. Differentieringen kan baseras 
på olika faktorer. En faktor kan enligt författaren utgöras av produkten som innebär att 
företaget skapar unika produkter exempelvis märkesprodukter vilket medför ett högre upplevt 
kundvärde hos konsumenterna. Ytterligare faktorer anger författaren är att företaget har en 
speciell marknadstaktik, hög servicenivå eller ett effektivt leveranssystem som är snabbt och 
garanterat. Ett företag som följer en differentierad företagsstrategi vänder sig till en bred 
kundgrupp som värdesätter det som företaget erbjuder (ibid). Zairi (1996) menar också att ett 
företag som framhäver något unikt tillsammans med rätt prioriteringar har en vinnande 
strategi. Porter (1998) menar att en sådan strategi kräver mer av företaget i form av 
kompetens både inom teknologi och inom marknadskunskap. Därmed ökar kostnaderna vilket 
påverkar de kunder som inte är lojala mot företaget eller produkten (ibid).  
 

3.2.3 Fokuserad strategi 
Den tredje och sista strategin som Porter (1998) beskriver är segmentering som också kan 
benämnas fokuserad strategi eller en nischad strategi. Ett företag som väljer denna strategi 
inriktar sig enligt författaren inte på hela marknaden utan endast på ett eller några få segment 
på marknaden. Varför ett företag väljer denna kan bero på att företaget är litet eller att de 
hellre vill möta dessa särskilda kunder på ett bättre sätt än vad det är möjligt att göra med en 
hel marknad (ibid). Porter (1998) menar också att företaget, genom att vända sig till ett 
begränsat antal kunder genom sin specialisering, kan skaffa sig konkurrensfördelar gentemot 
de andra företagen i samma bransch. För att denna strategi ska vara möjlig krävs det dock att 
det finns segment på en marknad som har speciella behov som kan särskiljas från andra 
segment (ibid). 
 

3.3 Konkurrensfördelar 

3.3.1 Betydelsen av konkurrensfördelar 
”To win in the game of business, a firm needs competitive advantages”  

(Ma, 1999) 
 

Konkurrensfördelar anses vara absolut nödvändiga för att ett företag ska kunna ha en bra 
marknadsställning (Ma, 1999). Författaren markerar dessutom att ett företag behöver ha flera 
konkurrensfördelar i kombination för att kunna behålla en överlägsen ställning. Zairi (1996) 
har samma åsikt och menar att ett företag behöver ett häpnadsväckande set av enastående 
styrkor för att kunna vara konkurrensstarkt. Ma (1999) tillägger att ett företag även behöver 
vårda sina redan befintliga konkurrensfördelar för att klara av kommande och befintlig 
konkurrens.  
 
Rintamäki, Kuusela och Mitronen (2007) visar att ett företags upplevda fördelar dock inte får 
bli för många. Författarna menar att ett företag ska fokusera på det som utgör verkligt värde 
för kunden, vilket helst inte bör vara mer än en eller två saker som särskiljer dem från deras 
konkurrenter. Även Darling (2001) menar att det krävs att konsumenter kan se skillnad på 
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företagen, vilket sker genom att företaget kan uppta en plats i deras sinnen. Kundfokusering är 
därför en viktig konkurrensfördel vilket behandlas vidare nedan. 
 
Enligt Civi (2000) måste ett företags ledande personer kunna förklara för sina anställda varför 
kunder bör anlita just dem och inte någon av deras konkurrenter. Kunskap och reflektion över 
företagets strategier behövs därför för att kunna leda en verksamhet (ibid). Kunskap och 
humankapital hos personal som konkurrensfördelar kommer att behandlas senare i detta 
avsnitt.  
 

3.3.2 Marknadsorientering och kundfokusering 
Slater och Narver (1994) menar att en konkurrensfördel betyder att ett företag kan skapa ett 
överlägset upplevt värde för sina kunder. Grunden till att kunna genomföra det är, enligt 
författarna, att företaget är marknadsorienterat.  
 
En marknadsdriven inställning innebär enligt Zairi (1996) att verksamheten ska fokusera på 
kunderna och placera resurserna och kunskaperna enbart på kärnaktiviteterna som uppvisar 
företagets styrkor. Det är dock vanligt enligt Pegler (2004) att företag skär ner på kostnader då 
de har ekonomiska problem vilket kan få konsekvenser för kundservicen. Om ett företag 
fokuserar för mycket på att minska sina kostnader leder det enligt författaren i förlängningen 
till att kunderna får sämre bemötande och sämre kvalitet på produkterna. Författaren menar 
vidare att sådant oundvikligen leder till missnöje vilket snabbt kan medföra att befintliga 
kunder blir före detta kunder. Konsekvenserna av detta blir att företaget går mot minskade 
intäkter, lägre vinster och högre marknadskostnader (ibid). 
 
House (2004) betonar betydelsen av ett företags externa fokusering. Författaren menar att 
intäkter kommer från utsidan, från kunder som köper produkter och tjänster, inte från interna 
företagsprocesser. Om mest tid går åt till interna processer och rutiner, kan företaget enligt 
House (2004) anses vara internt fokuserat. Ett externt fokuserat företag bör, enligt författaren, 
ägna 90 procent av tiden till sina kunder. Shapiro (1988) menar också att tid bör ägnas åt att 
samla in information om vilka köpmönster som finns på marknaden. Vidare menar författaren 
att sådana saker som att beslutsfattande sker gemensamt mellan företagsenheter och att det 
finns väl fungerande kommunikation inom företaget gör att marknadsorienteringen ökar. 
Därmed menar Shapiro (1988) att marknadsorientering innebär mer än att ett företag försöker 
komma nära sina kunder. Chang et al (1999) menar att ett verkligt marknadsorienterat företag 
kan behålla denna konkurrensfördel genom att kontinuerligt anstränga sig och uppdatera 
verksamheten för att hela tiden förbättra sina prestationer. 
 
Shapiro (1988) menar att regelbundna tvärfunktionella möten är en mycket viktig del för att 
ett företag ska kunna bli och vara marknadsorienterat. Författaren menar att dessa möten bör 
fokusera på att diskutera kundernas behov och hur köptrender ser ut. Detta överensstämmer 
med vad Day (1994) betonar är två förmågor som ett företag kan ha för att öka sin 
marknadsorientering. Dessa är förmågan att förstå marknaden och förmågan att få bra kontakt 
med sina kunder (ibid). Siguaw, Brown och Widing (1994) menar att ett företags 
marknadsorientering märks i beteendet hos de anställda. Om dessa får stöd av företaget till att 
vara marknadsorienterade kommer de bli engagerade och trivas med sina arbetsuppgifter 
(ibid).  
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Enligt Chang et al (1999) beror även ett företags effektivitet, både inre och yttre, på graden av 
marknadsorientering. Ju mer kundfokuserat företaget är, desto bättre känner de, enligt 
författarna, sina kunder och vet därför vilka önskningar dessa har. Därmed påverkas den yttre 
effektiviteten genom att företagets arbetssätt och funktioner blir effektivare (ibid). Den inre 
effektiviteten påverkas också om företaget är verkligt marknadsorienterat, enligt Chang et al 
(1999). Med den inre effektiviteten menar författarna exempelvis kostnadseffektivitet och 
högre produktivitet. Därmed kan företaget också hålla en högre kvalitet på produkterna (ibid). 
House (2004) anser dock att de två kritiska faktorerna i förhållandet mellan den inre och den 
yttre effektiviteten är enkelhet och externt fokus. Fokus på den inre effektiviteten får enligt 
författaren inte bli för högt. 
 

3.3.3 Kunskap i organisationen 
Stewart (1998) menar tillsammans med många andra att information och kunskap är de 
konkurrensvapen som behövs i vår tid. Författaren benämner kunskap, information, 
immateriella tillgångar (copyrights och patent) och erfarenhet som ”intellektuellt kapital” 
(IC). Det innefattar de värdefulla tillgångar som kunder, humankapital och organisatoriska 
tillgångar utgör (ibid).  
 
Fahy (1993) menar också att tillgång till bra information står högst, och denna kan enligt 
författaren insamlas genom att följa och övervaka företagets framsteg och dess omgivning. 
Kunskap leder till att ett företag har möjlighet att finna en strategi som fungerar på dess 
marknad (ibid). Ma (2004) menar att genom att ett företag har en bra förståelse av olika 
strategiska alternativ kommer det att kunna generera konkurrensfördelar.  
 
Civi (2000) visar att kunskapsinhämtning avser att ett företag både måste analysera företagets 
befintliga kunskap och samtidigt planera vilken kunskap de behöver för framtiden. För att 
kunskap sedan ska kunna utgöra en konkurrensfördel behövs det också att den sprids till alla i 
organisationen (ibid). Kunskap sprids inte automatiskt utan behöver överföras, vilket enligt 
författaren kan ske genom flera olika sätt. Ett företag är exempelvis att skapa kunskapsteam 
där anställda från olika företagsenheter träffas och utvecklar använda metoder i verksamheten. 
Vidare kan företaget också använda sig av databaser och Intranät där kunskapen på ett enkelt 
sätt kan spridas från en enhet i företaget till de andra.  
 

3.3.4 Personalen 
Allt fler företag inser att kunskapen hos deras personal är en mycket viktig tillgång (Civi, 
2000). Enligt Steward (1998) bör företagsledare inte tänka på de resurser som företaget lägger 
ned på personalen som avlöning, utan som en investering. Personalen anses av de flesta 
företag vara den ”viktigaste tillgången” enligt författaren, men det gäller att dessa ord leder 
till handling. Vidare förklarar författaren att företagsledare måste lära sig att utnyttja 
personalens resurser, och uppmuntra kreativitet i verksamheten. Först när personalens 
kunskap frigörs kan det bli fråga om humankapital (ibid). 
 
Ett företags personal får med ökad kunskap bättre förutsättningar för att bättre genomföra sina 
arbetsuppgifter (Civi, 2000). För anställda är det ofta kritiskt att de har den rätta kunskapen 
vid rätt tid och rätt plats (ibid). Relationer till kunder är enligt Zineldin och Philipson (2007) 
ett fenomen som ingen förstår, men som har betydelse. Ett företag som fokuserar på relationer 
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innebär, enligt författarna, att kunden kan stanna på lång sikt, till och med så länge som hela 
sitt liv, det vill säga under hela den så kallade kundlivscykeln. Marknadsföring är på väg mot 
ett paradigmskifte, där relationer kommer vara en del av kärnan (ibid).  
 

3.3.5 Varumärken 
Ett företags sortiment kan också utgöra en konkurrensfördel. Hoyer & Brown (1990) menar 
att ett varumärke kan ge konsumenter signaler i deras köpprocess och deras val av produkt. 
Varumärken skapar enligt författarna en medvetenhet hos konsumenterna som påverkar ett 
utväljande av produkter. Ett varumärke är enligt Nationalencyklopedin (2007) ett 
varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de varor eller tjänster som 
han tillhandahåller från andras varor eller tjänster. Cobb-Walgren, Ruble och Donthu (1995) 
väljer att använda en definition som ger ”varumärke” en betydelse av ett namn, symbol, 
design eller märke som förhöjer värdet på en produkt till att vara mer värt än dess funktionella 
värde.  
 
Speciellt oerfarna konsumenters osäkerhet blir enligt Hoyer och Brown (1990) vägledda av 
varumärken och vad de står för. Vid ett val mellan ett okänt varumärke och ett varumärke som 
konsumenten känner till tenderar denne att välja den produkt han eller hon känner igen och är 
medveten om (ibid). Sammanfattningsvis kan vi alltså konstateras att ett varumärke som ger 
konsumenterna signaler och som de är medvetna om utgör en konkurrensfördel.
 

3.4 Företagsstyrning 

3.4.1 Vikten av styrning 
Det krävs snabba och korrekta beslut för att ett företag ska kunna vara effektivt 
(Michel, 2007). För att ett företag ska kunna fatta rätt beslut snabbt krävs det enligt författaren 
därför att ledare och personal kan tyda signaler från marknaden som kan vara av betydelse för 
företaget och anpassa sig efter detta. Företagsledaren behöver därför styra personalen till att 
anpassa sig efter olika situationer (ibid). 
 
Enligt Kalnins och Mayer (2004) är det vanligt att butiker ansluter sig till kedjor genom direkt 
ägarskap eller genom franchisesamarbete. Fördelarna med att vara ansluten till en kedja är att 
företaget får tillgång till kunskap och rutiner från de andra butikerna i kedjan (ibid). 
Författarna menar vidare att fördelarna med att tillhöra en kedja är att företaget får använda 
kedjans etablerade namn och varumärke. Företag som ingår i kedjor löper enligt författarna 
mindre risk att misslyckas eftersom de har tillgång till de andra företagarnas erfarenheter och 
kunskap och även går under ett redan etablerat namn (ibid). Hur dessa slag av samarbeten 
påverkar ett företags styrning kommer vi reda ut under respektive beskrivning av styrverktyg 
nedan. 
 

3.4.2 Styrverktyg 
Simons (1995) delar upp företagsstyrning i fyra olika grenar; diagnostisk styrning, 
gränsskapande styrning, styrning efter värderingar och interaktiv styrning. Det som 
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bestämmer hur dessa grenar används är den strategi som företaget följer, vilket visas genom 
att den är centrerad i figuren nedan (ibid). 
 

Strategi 

Styrning efter 
värderingar 

Gränsskapande 
styrning 

Diagnostisk 
styrning 

Interaktiv 
styrning 

 
 

Figur 2 Simons four levers of control, de fyra styrverktygen 
 
Enligt Simons (1995) bidrar varje styrverktyg till att driva verksamheten framåt och till att 
skapa ett visst mått av vägledning och olika sätt för ledningen att kunna övervaka 
verksamheten. Eftersom varje styrverktyg har olika delsyften används de dock på olika sätt 
(ibid). Ett företags användning av de olika styrmetoderna ska enligt Simon (1995) kunna 
skapa en balans mellan värdeskapande och hushållande i företaget. En del av verktygen har en 
bromsande verkan (interaktiva, diagnostiska) medan andra har en drivande verkan (styrning 
efter värderingar, interaktiva) (ibid). För att förtydliga styrverktygens användningsområden 
har texten under respektive avsnitt indelats i två delar; först en del som förklarar innebörden 
av varje styrverktyg, samt en del som behandlar användningsområden. 
 
 
Diagnostisk styrning 

Definition 

Enligt Simons (1995) är syftet med diagnostisk ekonomistyrning att koordinera och 
kontrollera hur arbetet i organisationen framskrider med att implementera den valda strategin. 
Ewing och Samuelsson (1998) beskriver diagnostisk styrning som den traditionella sortens 
styrning. Enligt Simons (1995) kan diagnostisk styrning användas på de områden i en 
organisation där det går att formulera mål, mäta output och beräkna variationer i prestationer. 
Enligt Toumela (2005) behöver dock inte måtten vara enbart finansiella utan även icke-
finansiella mått kan användas. Den diagnostiska styrningen förmedlas enligt Simons (1995) 
genom tydliga planer och målsättningar och sparar därmed på ledningens direkta 
uppmärksamhet. 
 
Praktiska användningsområden 

Den diagnostiska styrningen är användbar eftersom den mäter resultat och jämför dem med 
företagets mål (Martinez-Ramos & Gutiérrez-Hidalgo, 2003). Anthony och Govindarajan 
(2006) menar att företag som använder mått i sin verksamhet ökar effektiviteten eftersom 
personalen blir mer angelägna om att uppnå företagets mål. 
 
Mätningarna kan ha olika syfte av i organisationen. Simons (1995) beskriver diagnostisk 
styrning som en grund som kan användas för att ge feedback på prestationer och för att kunna 
anpassa arbetsinsatserna till att kunna uppfylla målen. Genom att använda prestationsmått kan 
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ledningen få viktig information om hur hög måluppfyllelsen är (Ittner & Larker, 1998). En 
annan följd av att använda prestationsmått som en del av diagnostisk styrning anger Kaplan 
och Norton (1996) är att personalen vid mätning av aktiviteter blir villiga att medverka vid 
implementeringen av strategin, eftersom måtten bör vara utformade för att nå just företagets 
mål.  
 
Ett annat användningsområde som detta verktyg kan användas till är som grund inför 
beslutsfattande. Cooper och Kaplan (1988) menar att många beslut beror på att beslutsfattarna 
innehar riktig och exakt information om kostnader. Författarna framhåller den 
aktivitetsbaserade kostnadskalkylen (ABC-kalkylen) som ett bra instrument för att kunna 
förse företagsledningen med tillförlitlig information inför beslutsfattande. Cooper och Kaplan 
(1988) menar vidare att ett företags samtliga aktiviteter existerar och bidrar till den centrala 
produktionen, inte bara kostnader för material och arbetskraft. Författarna anser därför att 
övriga slag av kostnader också bör ses som produktkostnader, och inte som indirekta abstrakta 
kostnader. Dessa kostnader kan enligt författarna separeras och härledas till produkter eller 
produktfamiljer, vilket gör att ett effektivt mätsystem kan skapas för ett företags kostnader. 
De beslut som påverkas är beslut om prissättning, marknadsföring, produktdesign och om 
vilken produktmix företaget väljer att ha (ibid).  
 
Smith och Dikolli (1995) behandlar lönsamhet, och ger förslag hur ett företag med hjälp av 
den ovannämnda ABC-kalkylen kan agera för att öka sin lönsamhet för varje kund. Genom att 
analysera vilka krav som kunderna ställer exempelvis på snabba leveranser (vilket leder till 
ökad lagerhållning) kan företaget minska kostnaderna (ibid). 
 
 
Gränsskapande styrning 

Definition 

Funktionen som gränsskapande styrning fyller är enligt Simons (1995) att se till att företagets 
aktiviteter sker enligt strategin och på en acceptabel risknivå. Författaren beskriver 
gränsskapande styrning med orden att det skapar gränser för personalens beteende och 
handlingar. Gränserna liknas av författaren vid en domän som är tillåten att agera inom. 
Varför detta är betydelsefullt beror på att företagets strategi och position på marknaden inte 
får äventyras (ibid). 
 
Praktiska användningsområden 

Enligt Sheehan (2006) består en del av den gränsskapande styrningen av att personalen har 
riktlinjer för vilket beteende som är accepterat på arbetsplatsen. Det är viktigt att personalen 
följer dessa riktlinjer och inte äventyrar företagets säkerhet och anseende (ibid). Sheehan 
(2006) tillägger att det behövs mer gränsskapande styrning ju mer skador som det är möjligt 
att personalen kan skapa för företaget.  
 
Simons (1995) menar att ledningen är central som en förmedlare av uppförandekoder som det 
avses att personalen ska följa. Resultatet av deras uppförande kan medföra att personalens 
beteende ska kunna anses affärsmässigt och professionellt (ibid). Även Sheenan (2006) menar 
att den gränsskapande styrningen utgörs av vilket värde som företaget väljer att förmedla till 
sina kunder men också inom vilket geografiskt område företaget väljer att agera på (ibid).  
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Styrning efter värderingar 

Definition 

Simons (1995) skriver att styrning efter värderingar innefattar företagets värderingar och 
normer. Styrning efter värderingar innebär enligt Sheehan (2006) att personalen ska inspireras 
till att genomföra arbetsuppgifterna och enligt Simons (1995) uppmuntras till att skapa 
möjligheter för företaget där de arbetar. Denna styrning leder till att företagets värderingar 
och mål blir centrala för personalen som styrs till att vilja göra rätt saker för företaget 
(Simons, 1995). 
 
Praktiska användningsområden 

Simons (1995) menar att styrning efter värderingar är viktigt för företag eftersom det hjälper 
dem att uppnå sina mål genom att personalen blir medvetna om värderingarna. Om styrningen 
fungerar kommer personalen att vilja ha en önskan av att bidra och understötta företaget, 
eftersom de ser ett syfte med målen (ibid). House (2004) menar om ett företag som vill ha 
kundfokuserande värderingar beror dess framgång på mer än att företagets chef och 
säljpersonal är externt fokuserade mot kunderna. Hela företaget måste dela sådana värderingar 
och ha samma externa fokus. Ett externt fokus i ett företag ökar inte bara vinsterna utan också 
marknadsandelen och företagets långsiktiga överlevnad (ibid).  
 
Jaworski och Kohli (1993) menar att prestation avgörs av hur marknadsorienterat ett företag 
är, och är helt oberoende av om det råder hög eller låg konkurrens på dess marknad. Vidare 
menar författarna att marknadsorienteringen i ett företag förbättras om nyckelpersoner 
kontinuerligt påminner de anställda om de kritiska faktorerna att vara känsliga och 
tillgängliga för kundernas behov. Därför beror graden av marknadsorientering enligt Jaworski 
och Kohli (1993) ursprungligen på villigheten hos dessa nyckelpersoner, vilket oftast är 
chefer. 
 
 
Interaktiv styrning 
Definition 

Interaktiv styrning innebär enligt Simons (1995) att personalen ska styras som ett team. 
Författaren menar vidare att den interaktiva styrningen kännetecknas av att ett 
informationsutbyte mellan ledning och personal är centralt. Simons (1995) menar att 
ledningen ska arbeta tillsammans med de övriga anställda för att personalen ska kunna känna 
delaktighet i företaget. Martinez-Ramos och Gutiérrez-Hidalgo (2003) menar att interaktiv 
styrning uppkommer när företagsledare är involverade och när de för en dialog med 
personalen vilket leder till att strategiska osäkerheter kan identifieras. 
 
Praktiska användningsområden 
Enligt Simons (1995) är det fördelaktigt för företaget att ledningen och personalen samarbetar 
eftersom de kan se saker ur olika perspektiv. Det är enligt Simons (1995) av stor vikt att 
ledningen låter personalen komma med åsikter och inte alltid tro att de vet bäst eftersom 
personalen ofta har förslag på förbättringar som ledningen inte alltid har kontroll över. 
Ledningens bidrag till teamarbetet kan bestå av information om externa hot och möjligheter 
som personalen kanske inte känner till (ibid). 
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Eales-White (2005) menar att bra coachning gör att delegerande av uppgifter får ett bra 
resultat. Det får enligt författaren till följd att företaget får del av det bästa som individen har 
att ge. Genom att använda coachning som metod kan även chefen lära sig av den anställde, 
eftersom det handlar om att använda öppna frågor vilket gör att det kan komma andra svar än 
vad som vad väntat (ibid). Interaktiv styrning tillfredsställer dessutom personalens behov av 
kreativitet och att kunna bidra med innovativa tankar genom att verksamheten styrs som ett 
team (Simons, 1995).  
 

3.4.3 Styrning och ägarform 
Vroom och Insead (2007) skriver att beslutsfattande sker på olika nivåer hos olika sorters 
företag. Författarna menar att i vissa företag fattar företagsledaren samtliga beslut medan 
vissa företag delegerar ansvaret för besluten vidare till externa agenter. Det vi framöver avser 
med ett privatägt företag är ett lokalt drivet företag som inte ingår i samarbeten, varken 
franchising eller ingår i en kedja. Vroom och Insead (2007) menar att en del av 
beslutsfattandet i företag som ingår i samarbeten sker utanför det lokala företaget eftersom 
sådana företag har riktlinjer som de arbetar efter. Dessa kan påverka inriktningen i de lokala 
företagen genom att de utnyttjar sin ställning som extern beslutsfattare (Vroom & Insead, 
2007).  
 
Enligt Spinelli, Rosenberg och Birley (2004) är franchising som företagsform något som 
uppstår när franchisegivaren utvecklar en affärsidé och säljer rättigheterna till franchisetagare 
genom att franchisetagaren betalar en avgift till givaren. Enligt Luangsuvimol och Kleiner 
(2004) definieras franchising som ett system för marknadsföring av en produkt eller tjänst. 
Franchisegivaren utvecklar produkter eller tjänster och ger sedan småföretagare rätt att sälja 
dem vidare i form av franchisetagare (ibid). Styrningen i en franchiseverksamhet påverkas 
alltså av samarbetets uppbyggnad. Doherty och Quinn (1999) definierar agentteorin som 
användbar inom relationen mellan två parter, där den ena parten delegerar uppgifter till den 
andra och kontrollerar genomförandet av dessa. Detta kan liknas med franchiseverksamhet 
eftersom det även där handlar om förhållandet mellan två parter, franchisegivaren och 
franchisetagaren (ibid). 
 
Franchising är enligt Saleh och Kleiner (2005) en populär bolagsform för företag som vill 
etableras på nya marknader och expandera. Företagare får möjlighet att komma in på 
marknaden med en lägre risk och behöver inte ha ett så stort investeringskapital (ibid). Enligt 
Alexander och Quinn (2002) tillhandahåller franchisegivaren support, stöd och företagsnamn 
för att franchisetagaren ska kunna ha samma standard på sitt företag som de övriga i kedjan 
har. 
 
När ett företag ingår i en kedja eller ett franchisesamarbete innebär inte det att samtliga beslut 
fattas utanför företaget (Vroom & Insead, 2007). Enligt författarna är det ekonomistyrningen 
som avgör vilka slag av beslut som ska fattas inom företaget eftersom det finns riktlinjer från 
de externa beslutsfattarna för denna styrning. Vissa beslut måste den lokala företagsledaren 
ansvara för eftersom det kan handla om kontroll och regler men även belöningssystem och 
karriärmål inom det lokala företaget (ibid). Författarna menar att sådana beslut är svåra för en 
extern agent att ansvara för eftersom den lokala ledaren vet mer om de lokala förhållandena. 
Det lokala företaget har mer information om personalen och den rådande marknaden där 
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företaget befinner sig och därmed större insikt i hur företaget bör styras för att konkurrera 
med andra liknande företag i området (ibid).  
 
Nedanstående tabell visar en sammanställning av hur de olika styrverktygen kan komma i 
uttryck i de olika företagsformerna och i den bransch som vi har valt att undersöka. De olika 
karaktärsdragen för varje ägarform har vi utformat med utgångspunkt från ovanstående teori.  
 
Styrverktyg Privatägt företag Företag i kedja Franchisetagare 

Egen kalkylering och 
prissättning 

Diagnostisk styrning Prissättning given  Prissättning given 

Egna mål och 
prestationsmått 

 Krav på lönsamhet Franchisingavgifter 

Låg valfrihet, styrning 
ej anpassad efter 
geografiska 
förutsättningar 

Valfriheten större, dock 
begränsad inom vissa 
områden 

Gränsskapande Egna gränser, fri styrning 
styrning

 

Begränsad information 
(marknadsundersökning 
etc) 

 Enhetligt utseende  Enhetligt utseende 

Information om lokala 
marknaden 

 Enhetligt sortiment Enhetligt sortiment 

Styrning anpassad efter 
lokala förutsättningar 

Tillgång till information 
om trender och 
marknaden 

Tillgång till information om 
trender och marknaden 

 

Styrning ej anpassad efter 
geografiska förutsättningar 

   

Mer personlig styrning, 
nära relation mellan chef 
och personal 

Central styrning, mindre 
inblandning av personal 
(förslag till förbättringar 
och idéer) 

Central styrning, mindre 
inblandning av personal 

Interaktiv styrning

Färre formella utbildningar 
och kurser 

 Fortlöpande utbildning Fortlöpande utbildning 

Större möjlighet för 
personal att påverka 
verksamheten 

   

Styrning efter Personlig styrning gör att 
värderingar lättare kan 
förmedlas till de övriga 
anställda. 

Styrningen kommer 
endast i uttryck under 
utbildningar.  

Personlig styrning gäller här, 
eftersom butikschefen har 
ansvaret om interna beslut så 
som vilka värderingar som 
gäller i butiken. 

värderingar

Tabell 3 Påverkan av de fyra styrverktygen i olika bolagsformer  
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3.5 Analysmodell 
Här följer en sammanfattning av hur vi kopplade samman de olika avsnitten i den 
ovanstående referensramen. Från den teoretiska referensramen har vi kunnat urskilja vilka 
som är de centrala begreppen och som spelar störst roll för vår studie. Det är 
ekonomistyrning, vilka verktyg som används i denna styrning och vilken konkurrensstrategi 
som företag väljer att följa. Ett företags konkurrensstrategi är kärnan och utgör grunden för 
vilka mål som ställs upp i ett företag. Därför påverkar denna strategi även ekonomistyrningen 
eftersom den avser forma verksamheten till att uppfylla de målen.  
 

Företagens 
ekonomistyrning Styrverktyg Prestation 

Konkurrens- 
strategi 

 
 
Figur 3 Studiens sammanfattande analysmodell 

 
Först i analyskapitlet fastställer vi vilka konkurrensstrategier som företagen följer, vilken 
ekonomistyrning som de använder och vilka styrverktyg som ingår i deras styrning. Sedan 
analyserar vi hur denna styrning har kunnat skapa konkurrensfördelar. 
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4 Empiri 
Detta kapitel innehåller sammanställningar av de intervjuer som vi genomförde hos våra fallstudieföretag. De 
verkliga företagsnamnen är utbytta för att företagen ska kunna vara anonyma. I början av varje avsnitt finns 
även en sammanställning av varje företags finansiella ställning, som i nästa kapitel kommer analyseras 
tillsammans med det som kom fram i intervjuerna. 
 

4.1 Exklusivitet AB 
Nyckeltal 2006 2005

57,2 % 57,4 %Bruttovinstmarginal 
Nettovinstmarginal 6,1 % 2,8 %
Soliditet 27,8 % 47,4 %
Avkastning på eget kapital 47 % 18 %

Tabell 4 Sammanställning av nyckeltal hämtade ur företagets årsredovisning 
 
När kunden kommer in genom dörren är det, enligt butikchefen, givet att dennes önskningar 
och behov står i centrum. Det är ”enkelt och naturligt” att personalen i butiken tar väl hand 
om kunderna. Samtliga anställda ska vara medvetna om det betydelsefulla att vara tillgänglig 
för kunder när dessa hör av sig via telefon. Företaget har ett uttalat mål om att försöka hinna 
svara innan det har gått fyra signaler, och därefter fånga upp kunden med hjälp av en 
telefonsvarare. Butikschefen betonar att detta mål finns för att kunderna ska känna sig 
uppskattade och väl mottagna. 
 
Företaget strävar efter att tillämpa ett enhetligt kundbemötande och att ha liknande inredning 
som övriga enheter inom samma företag. Kunden står därigenom även i centrum på detta sätt, 
vilket leder till ökad trygghet. Enligt butikschefen ska kunden kunna känna igen sig i varje 
butik. Vidare har kunden stor möjlighet till att få sina glasögon reparerade av samtliga butiker 
i hela Sverige, inte bara av den lokala butiken där han eller hon har köpt dem. Företaget 
anpassar sig vidare efter kunden på det sättet att de har en mycket rymlig produktgaranti, inte 
bara för kvaliteten på produkten, utan även för att kundens egen upplevelse av produkten ska 
kunna garanteras. 
 
Konkurrensfördelarna hos företaget, förutom produktutbudet avser, enligt butikschefen, även 
servicenivån. Bemötandet av kunderna ska, enligt henne, ske på ett sådant sätt att det skapar 
positiva rykten om företaget. Kunderna ska efter ett besök kunna reagera med ”vilken 
service!”. Butiken satsar på sin personal genom att föra löpande coachsamtal med dem. Dessa 
samtal sker gruppvis med samtliga anställda i butiken, inte enskilt med var och en. Enligt 
butikschefen utses en i personalen till ansvarig för att detta fungerar, och denne håller 
sammanlagt åtta coachsamtal per år, varav fyra sker på hösten och fyra på våren.  
 
Under dessa coachsamtal tas olika problem upp och diskuteras hur dessa kan lösas. Alla som 
deltar kan ta upp problem som de har upplevt och förslag till förbättringar. Gruppen diskuterar 
och analyserar dessa situationer och lösningar tillsammans och ställer upp mål att försöka 
följa när det gäller dessa. Gruppen bestämmer även en deadline för när de ska ha kunnat 
arbeta bort detta problem. Enligt butikschefen är dessa tillfällen mycket uppskattade av de 
anställda på grund av att de kan känna delaktighet. 
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Förutom coachsamtalen berättar butikschefen att hon vid de årliga medarbetarsamtalen med 
varje anställd ytterligare kan diskutera förbättringar och vilka problem som finns. När en 
person nyanställs får denne lära sig ”grunderna” av butikschefen och sedan följa en fadder på 
arbetsplatsen för att lära sig de praktiska delarna. Varannan vecka har butiken också ett 
morgonmöte där butikschefen har möjlighet att informera om vad som kommer hända 
framöver, vad som har hänt och vilka framsteg som gjorts när det gäller försäljning. Dessa 
möten protokollförs och huvudpunkterna repeteras vid nästföljande möte. 
 
”Konkurrens är bra”, säger butikschefen. Alla behöver enligt henne konkurrens eftersom varje 
butik därmed ständigt förbättras. Konkurrenssituationen i Luleå är hon medveten om, men 
hon menar att den ”känns inte av markant ändå”. Anledningen till det anger hon till att det 
råder en stor skillnad mellan hennes butik och de andra i Luleå. Butikchefen liknar hennes 
företag vid ”optikerbranschens motsvarighet till Porsche, jämfört med Volvo”. Därmed 
attraherar de ett visst slag av kunder.  
 
Företagets målgrupp anges av butikschefen till att vara bred och omfatta alla åldersgrupper. 
Enligt henne är det andra faktorer som bestämmer vilka kunder företaget har, än ålder. 
Exklusivitet är en av dessa faktorer. Vilka kunder företaget har, avgörs av vilka personer som 
attraheras av företagets utbud som är exklusivt och förknippat med mode. Denna inriktning 
medför att företagets kunder inte är lågpriskunder. Prisnivån utgör därför ytterligare en 
avskiljande faktor på vilka företagets kunder är. För att vara kund hos företaget är det vidare 
inte nödvändigt att personen har synfel, eftersom utbudet även består av accessoarer och 
solglasögon utan optisk styrka i glasen. 
 
Butikschefen förklarar att företaget drivs som fristående aktiebolag, som tillsammans äger 
företagets varumärke. Marknadsföringen som därmed kan ske i vidare skala över hela Sverige 
i form av tv-reklam, tror hon medför att kunderna känner igen sig, och får en ”jaha!”-
upplevelse när de känner igen butiken och därmed vet vad de kan förvänta. Den yttre 
marknadsföringen, med annonsering och reklam, har dock inte den största påverkan till 
företagets framgång. Det hon menar vara avgörande finns ”inne i butiken”, hos personalen 
och deras beteende. Därför satsar de mycket på sina anställda och på att behandla varje kund 
som ”kung”. 
 
Sin egen roll som butikschef säger hon själv är att styra verksamheten. Hon arbetar själv inte 
som optiker utan är anställd enbart för att vara butikschef. Hennes tjänst innefattar att vara 
butikschef i två närliggande butiker, och hon har innehaft den sedan första januari detta år. 
Hon har arbetat sedan 1984 med ledarskap i olika branscher, men också som egenföretagare 
under en period. När det gäller de interna rutinerna, säger hon att hon lägger ned 50 procent 
av sin totala arbetstid på att analysera kostnader. Det är lätt att de annars ”drar iväg”, menar 
hon. Butikens lönsamhet mäts efter olika sorters nyckeltal, av vilka några anges till att vara 
vinst per arbetad timme, antal kunder, antal sålda bågar och antal genomförda 
synundersökningar.  
 
Trots att alla butiker i Sverige har lika utbud och använder samma varumärke, sker inte 
samarbete över bolagsgränserna, förutom att kunden ska kunna utöva sin garantirätt hos 
samtliga butiker. Styrningen är individuell för varje butik, eftersom det handlar om separata 
bolag. När det gäller butiken i Luleå sker dock ett samarbete avseende produktionen med 
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systerbutiken som ingår i samma bolag. Hos övriga butiker sker produktionen hos den 
aktuella butiken, medan dessa två butiker anlitar en utomstående enhet till detta. 
 
Effektivitetstänkandet är hos detta företag ”a” och ”o”, enligt butikschefen. Snabbhet är en 
produkt av företagets effektivitet. Om en kund verkligen måste ha sina glasögon nästa dag, 
”så fixar vi det”. Effektiviteten kommer också i uttryck inför kunderna, av att personalen tar 
sig tid att svara i telefon, även om de är upptagna med vissa slags arbetsuppgifter. Om 
exempelvis telefonen ringer medan en anställd är upptagen med att hjälpa en kund med att 
välja glasögonbågar, svarar denne i telefon, efter att ha frågat kunden om det går bra att vänta. 
Butikschefen säger att satsningar på företagets effektivitet ”får vi tillbaka av kunderna”, 
eftersom de upplever en bättre service. 
 

4.2 Kvalitet AB 
Nyckeltal 2006/2007 2005/2006

64,9 % 59,6 %Bruttovinstmarginal 
Nettovinstmarginal 8,2 % 10,5 %
Soliditet 63,0 % 59,0 %
Avkastning på eget kapital 24,0 % 32,0 %

Tabell 5 Sammanställning av nyckeltal hämtade ur företagets årsredovisning 
 
”Vi jobbar med kvalitet”, säger butikschefen på det här företaget. Han berättar att de arbetar 
”för att kunna ge det bästa alternativet för kunden”, vilket innebär att de ska kunna se bra, att 
lösningen ska fungera och att de ska kunna trivas i de glasögon de har. Butikschefen avslöjar 
att deras butik får ganska mycket kunder från andra affärer för att dessa just ”inte har kunnat 
ge kunden den hjälp de har behövt”. Därför är han mån om att personalen i butiken är 
kundfokuserade, och att de försöker hitta speciallösningar till kunderna.  
 
Företagets kundfokusering innebär vidare, enligt butikschefen, att de försöker skapa 
långsiktiga relationer med sina kunder, som bygger på att de är ärliga med kunden och ger 
dem bra service. Detta innebär, enligt honom, att de berättar vad som bra och inte bra, att de 
informerar om olika sorters glas, och vad de skiljer dem åt, samt vilka bågar det finns. Att 
informera kunden och förklara vad det är som de får ”är jätteviktiga grejor”, säger han. Han 
sammanfattar företagets service med att ”vi som säljare hjälper kunden tillrätta”. Vi får själva 
känna av hur denna service går till, när han visar oss en illustration av hur deras glas skiljer 
sig från andra glas med sämre kvalitet. Det är en tavla som visar hur en persons seende kan 
förbättras beroende på hur glaset är konstruerat och dess tjocklek. Skillnaden är markant och 
han säger att ”denna har andra företag kopierat, fastän de inte ens har möjlighet till att 
framställa sådana här glas”. 
 
”Konkurrens, visst finns det, absolut att det gör.” Butikschefen tycker att konkurrensen utgör 
ett problem för kunderna, eftersom det finns ”oerhört mycket varor” med olika prisnivåer, och 
alla företag menar att ”VI har det bästa”. Det blir därför svårt, enligt honom, för kunden att 
veta vad han handlar för någonting. På grund av att det finns så mycket varor till olika pris, 
finns det också många olika kvalitéer. Även om ett företag menar att de har de bästa varorna 
till det bästa priset, gäller det endast de varor som just det företaget har att erbjuda, inte vad 
marknaden har att erbjuda, menar han. Vidare berättar han att lågprisföretagen inte har 
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tillgång till många varor, ”de får inte ens beställa sådana varor”. Det medför att kunderna 
”jämför äpplen med päron”, vilket blir följden av att jämföra varor som inte är jämbördiga. 
Butikschefen nämner förbigående att Internetoptiker och andra lågprisoptiker ”bör inte 
jämföras med de varor som vi säljer här”. Han säger att ”det är lite komiskt i det hela”, att 
kunder till sådana företag kommer in till hans butik och önskar få sina glasögon justerade eller 
reparerade, men han säger att ”vi vågar inte ta i dem, med risken att de går sönder”. Sådana 
kunder som inte är nöjda med sin vara, kommer ganska ofta in till dem, säger han. 
 
Omgivningens konkurrens, medför, enligt butikschefen, att ”man tittar på konkurrenten – ser 
vad han gör – men ’that’s it’ – man måste ändå köra sitt eget race”. Han betonar att varje 
företag ändå måste ha en egen marknadsplan som de arbetar efter. Hans butik har för 
närvarande ett franchisingsamarbete med en optikerkedja. Efter nyår kommer de dock att 
avsluta detta samarbete och istället börja samarbeta med en annan kedja. Anledningen till 
förändringen anger han till att samarbetet inte har fungerat, men även att kedjan ”efterapar 
andra” företag. Han säger att ”det går inte att finna sin marknadsplats om man hela tiden ska 
vara nummer två, därför kliver vi av”. Det nya samarbetet kommer, enligt butikschefen, att 
innebära att företaget blir mer kvalitetsfokuserat istället för prisfokuserat. 
 
Ytterligare en anledning till varför butiken vill byta kedja är att de efter bytet, enligt 
butikschefen, kommer att ha större frihet att själva välja hur de vill lägga upp kampanjer, 
vilket innehåll dessa har och vid vilken tidpunkt de genomför dem. I det nuvarande 
samarbetet gäller att ”alla butiker gör samma sak, oavsett geografiska förutsättningar”. 
Förändringen kommer att medföra att deras butik kommer att kunna anpassa sig mer efter sin 
lokala marknad och därför kommer att kunna arbeta mer effektivt när det gäller 
säsongsbetonad försäljning. Effektivt arbete, speciellt inne i butiken, har absolut betydelse, 
säger han.  
 
Företagets konkurrensfördelar anger butikschefen bland annat till att vara den utbildade 
personal som arbetar i butiken och den kunskap de har som gör att de kan ta hand om kunder. 
Utbildning sker via den samarbetspartner som de har och de hålls ungefär en gång per månad. 
Förutom sådan utbildning, betonar butikschefen också att han har skapat en relation med de 
anställda, vilket har gjort att de tar ett stort ansvar själva. ”De behöver inte diskutera allt för 
mycket med mig”, utan han ger dem riktlinjer att arbeta efter. På det sättet kan de växa som 
anställda, menar han. Det sista han vill att de ska känna är att ”det är bara ett jobb”, utan han 
vill att de ska känna att det är roligt genom att de får ta ett stort ansvar själva. De anställda är 
också delaktiga i hela beslutsledet, exempelvis när det gäller kampanjer, från idéer ända tills 
beslutet. När de är delaktiga och tar ansvar ”är de med på det hela”, menar han, ”det är en 
inställning jag har haft mycket, mycket länge.” Andra konkurrensfördelar som han nämner är 
butikens lokalisering, att de har ett bra läge mitt i centrum, och att de har en inbjudande affär 
med dess inredning.  
 
Butikschefen säger att de inte har känt av den hårda konkurrensen när det gäller deras 
lönsamhet och deras marknadsandel. ”Under alla dessa år har vår marknadsandel ökat hela 
tiden.” Det förklarar han beror på att ”vi jobbar hela tiden seriöst med att ge kunden det bästa 
alternativet”. Butikschefen startade butiken år 1986, då den drevs som ett fristående privat 
aktiebolag. På företaget arbetar totalt sex stycken personer, varav tre stycken är utbildade 
optiker. Deras målgrupp, anger han, är alla personer mellan 15-75 år, samt de företag som de 
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samarbetar med. Tillsammans med företagens anställda skapar de en bättre arbetsmiljö, så att 
de ser bra på sina arbetsplatser.  
 
Butikschefen anser att hans roll är att ha det övergripande ansvaret. Hans ekonomiska ansvar 
innebär inte att gå in för mycket på att detaljstyra, ”inte att analysera till tusen”, säger han. De 
går enligt honom inte in för mycket på nyckeltal. Han berättar att de jämför sina resultat med 
den egna verksamheten, mot tidigare år, men också mot branschens index. Boksluten gås 
igenom tillsammans med deras revisor vilket, enligt honom, ger ett bra underlag inför 
kommande år. Under denna genomgång undersöker de vad de behöver göra under nästa år 
beroende på hur det gick för dem under redovisningsåret. En analys genomförs också av hur 
deras personalbehov ser ut. ”Vi kollar så att vi har rätt antal huvuden under dagarna”, om det 
är aktuellt att nyanställa eller inte. Den tid han lägger ned att analysera kostnader anger han 
till att ligga omkring fem till tio procent av hans totala arbetstid under året.  
 
Företaget samarbetar inte med de andra optikerna, enligt butikschefen, inte heller med det 
övriga näringslivet i kommunen, annat än att de har företag som sina kunder. Samarbetet som 
företaget har haft genom franchising har inte fungerat som det var tänkt, ”funktionen har inte 
varit som den ska”, enligt honom, men han tror att det nya samarbetet kommer fungera bättre.  
 
Butikschefen avslutar med att säga till oss att ”kvalitet och lågpris har aldrig gått ihop”. 
Istället arbetar de med att skapa nöjda kunder som sedan kommer att berätta för sina bekanta 
om företaget. ”Ok, det kostar honom en krona mer, men han är jättenöjd. Det är den bästa 
support vi kan ha.” 
 

4.3 Mötesplats AB 
Nyckeltal 2005/2006 2004/2005

50,3 % 54,2 %Bruttovinstmarginal 
Nettovinstmarginal 3,1 % 4,0 %
Soliditet 56 % 62 %
Avkastning på eget kapital 17 % 21 %

Tabell 6 Sammanställning av nyckeltal hämtade ur företagets årsredovisning 
 
”Vi skapar relationer”, säger butikschefen och avser företagets strategi. Hon berättar vidare att 
hennes företag har ”makalöst goda kundrelationer”, eftersom en kund kan komma in och 
berätta att ”nu har vi äntligen målat om sommarstugan!”. Eftersom företaget drivs som ett 
privat aktiebolag och är av mindre storlek, baseras kundkretsen till störst del av 
rekommendationer. Hon resonerar på det sättet att det finns ett stort behov av möten med 
människor i den tid vi lever i nu. ”Allt ska ske så snabbt” säger hon, ”numera ser man inte 
människor”. Därför vill hon driva sitt företag på ett annorlunda sätt, ”på ett mer kvinnligt 
sätt”.  
 
Företagets produktsortiment skiljer sig från de andra optikerbutikerna. När vi kommer in i 
butiken är glasögonbågarna som hänger på ställningarna mycket olika varandra och designen 
är färgglad och speciell. Hon förklarar att orsaken till detta är de kunder som hon har, 
”kunderna har fostrat mig”. Hon reagerade på det de sade när de kom in i butiken tidigare i 
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företagets historia: ”Åh nej, en till tråkig butik… är det ingen som har något roligt?” Därför är 
hennes sortiment nu annorlunda designat.  
 
Eftersom det råder hög konkurrens på Storgatan har det dock tagit ”en rackarns många år” att 
få regelbundenhet i verksamhet berättar hon. Butiken startade hon år 1995 men hon säger att 
det har varit hård konkurrens ända sedan 1976 då hon började arbeta som optiker. Nu finns 
det fem optikerbutiker i Luleå, men det fanns det även förut. Skillnaden är att det nu är stora 
optikerjättar som hon måste konkurrera med, förut var alla optikerbutiker privatägda. ”Det är 
klart det skulle vara enklare om det inte vore så stenhård konkurrens”, säger hon. De har 
fördelar som hon medger att hon ibland är avundsjuk på, hon nämner bland annat att deras 
marknadsföringskraft är större. Trots detta är hon med i leken och konkurrerar, men med 
andra värden än vad de andra använder.  
 
”När kunden kommit in i butiken är oftast slaget vunnet”, säger hon. Det svåra menar hon är 
att få dem över tröskeln. ”Kunder som är ute efter lågprisbågar har valt bort oss redan utanför 
dörren.” Konkurrensen medför att de inte har råd att tacka nej till någon kund, och de är 
därför villiga att erbjuda ”riktigt riktigt billiga bågar och riktigt riktigt billiga glas”. Oftast 
säger hon att det dock inte är aktuellt att sänka priserna eftersom det oftast inte är sådana 
kunder hon har. Hur det är att vara en privat företagare mot andra större kedjor ”är en 
mardröm”, berättar hon. 
 
Hon anger tre saker som de satsar på i hennes företag, som är kompetent och kunnig personal, 
kvalitet på glasen och annorlunda design. Butikschefen har agerat på marknaden länge och 
hon nämner att hon är en välrenommerad högutbildad optiker, vilket är viktigt i en sådan här 
bransch. Tillsammans med att företaget har ”förtroliga relationer” med sina kunder, klarar de 
av konkurrensen i centrala Luleå.  
 
Butikschefen berättar att företaget också tillhör en gruppering, en fristående svensk 
organisation, av företag som alla är i optikbranschen. Detta medför att de kan samordna inköp 
från glasleverantörer och liknande och därmed kunna köpa till lägre priser. Företaget 
samarbetar inte med de andra optikerna på orten. Hon berättar för oss att butiken inte alltid 
har funnits på Storgatan, utan på en pararellgata. ”Men det går inte”, säger hon, ”om man inte 
vill veta hur en konkurs skulle kännas”. Läget på Storgatan medför hög hyra men att finnas 
där är nödvändigt för att kunderna ska fortsätta komma.  
 
Hon jämför sin verksamhet med andra optikerkollegor som har sina verksamheter på mindre 
orter. De har inte samma konkurrens som hon har, och behöver dessutom inte ens 
marknadsföra sig, eftersom de ofta är den enda optikern på plats. Kostnaderna för 
marknadsföring blir för henne mycket höga att bära, och pressen att vara tillgänglig hela tiden 
i butiken är högre i centrala Luleå än vad det är på mindre orter. ”I en sådan här stad 
accepterar man inte att optikern sitter på sitt rum, utan de vill ha direkt service.” Det medför 
att hon måste ha anställda, vilket de inte behöver ha. För närvarande är de två heltidsanställda 
optiker i butiken. Förut var det endast hon som var optiker, och hon hade två deltidsanställda 
optikerassistenter. Hon har dock förändrat personalstrukturen till att bestå av två utbildade 
optiker nu för att minska risken att inte ha en optiker på plats varje dag. 
 
När en ny person kommer in i företaget som anställd, håller butikschefen ett samtal med 
denne som omfattar företagets inriktning, men också ekonomi. De får där höra att det viktiga 
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är att ta hand om kunden, att de som kommer in genom dörren får en positiv upplevelse. Hon 
säger att det också är nödvändigt att hon diskuterar med dem om ekonomiska frågor eftersom 
många människor inte förstår var deras lön kommer ifrån, ”en del tror att det är manna från 
ovan”. Det gäller att de förstår att ”det är lön som knallar in genom dörren” säger hon. På 
grund av att det är ett mindre företag sker inte utbildningen uppspaltat efter någon plan utan 
sker löpande i samtalsform. Hon berättar att hon mer än en gång per år försöker påminna och 
betona vad det är som gäller i företaget för de anställda. 
 
Det är hon som butikschef som ytterst ansvarar för den ekonomiska sidan av verksamheten, 
eftersom det är hon som äger företaget. Hon använder dock inga speciella nyckeltal när hon 
analyserar verksamheten. Hon känner till att nyckeltal är ett användbart verktyg, men hon 
säger att detta är hennes svaghet. Det som är centralt för henne är att ta varje dag i taget. ”Inte 
att stå och skrika åt nyckeltalen” när dagen är slut. Med åren har hon lärt sig vilken sorts 
information som finns i en årsredovisning och hon använder den informationen för att jämföra 
den med företagets tidigare år.  
 
”Att driva optikerverksamhet är en märklig mix”, säger hon. Hon berättar att det innefattar 
och förenar sådana vitt skilda saker i en och samma verksamhet. ”Det är en unik verksamhet, 
eftersom den baseras på att det finns tillgänglig universitetsutbildad personal hela dagen”, 
samtidigt som produkterna är hantverkstillverkade och modekänsliga. ”Det vore lätt att driva 
optikerverksamhet utan optiker”, säger hon, på grund av att optiker inte alltid kan vara 
tillgängliga i butiken på grund av att de behövs till tillverkning och synundersökningar. Hon 
berättar om hur hennes egen lön varierar beroende på hur företaget går. ”Ibland är den noll 
och ibland artontusen, det är så det är när man driver ett eget företag.” Hon struntar hellre i att 
ta ut någon lön än att sätta företaget i konkurs, så har hon upplevt är fallet med många 
kvinnliga företagare som hon har träffat. ”Att ha kommit igång, vad är det egentligen? När har 
man kommit igång?” frågar hon. ”Det handlar bara om överlevnad.” Det som driver henne 
som butikschef är att hon dagligen har glädjen att få möta och hjälpa kunder. Belöningen 
ligger enligt henne i att skapa och träffa nöjda kunder, inte att nödvändigtvis få extra 
ekonomiska belöningar som företagare. 
 

4.4 Bra Pris AB 
Nyckeltal 2005/2006 2004/2005

68,1 % 62,2 %Bruttovinstmarginal 
Nettovinstmarginal 18,5 % 6,0 %
Soliditet 62,2 % 30,3 %
Avkastning på eget kapital 44,1 % 47,4 %

Tabell 7 Sammanställning av nyckeltal hämtade ur företagets årsredovisning 
 
De nuvarande ägarna köpte butiken för ett år sedan och är franchisetagare. En av ägarna har 
tidigare arbetat som butikschef inom optikerbranschen och både hon och hennes make, som 
också äger butiken är utbildade optiker. Hon har det övergripande ansvaret för personalen, 
planeringen och ekonomin medan hennes make arbetar mer ute i butiken och med 
synundersökningar. Denna butik har gemensam marknadsföring tillsammans med de övriga 
företagen inom samma franchisingsamarbete. Villkoren för att få bedriva 
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franchisingverksamhet är att butiken betalar en franchiseavgift och en avgift för den 
gemensamma marknadsföringen. 
 
Butikschefen förklarar att kunderna är det viktigaste för butiken, ”utan en kund har vi inget 
företag” säger hon. Hon menar vidare att alla företag i kedjan har samma affärsidé och de 
riktar sig till alla åldrar. De har ingen speciell målgrupp utan alla ska kunna köpa glasögon 
hos dem. Butikschefen säger att de strävar efter att bygga upp ett långsiktigt förtroende hos 
kunderna eftersom de vill att kunderna ska återkomma. 
 
Personalen är också väldigt viktig enligt butikschefen. Hon menar att personalen behövs för 
att de ska kunna ha kunder. För att personalen ska bli mer involverade i verksamheten har de 
morgonmöte varje fredag där de går igenom rutiner, kundbemötande och hur de ska boka 
kunder. Under dessa möten kan personalen komma med förslag på förbättringar och de kan 
även prata om saker som inte känns bra för dem. De har även möten för optiker och möten för 
assistenter ett par gånger per år. Detta beror på att de vill ta upp olika saker på mötena. 
Butikschefen menar att personalen ofta kommer med bra förslag på vad som kan förbättras i 
butiken och därför är dessa möten med personalen viktiga. 
 
Just nu har butiken ingen speciell klädkod, utan det är hel och ren som gäller, men de ska få 
skjortor så att alla i personalen kommer att ha likadana skjortor. Det finns ingen uttalad 
uppförandekod hos företaget, men butikschefen menar att det är så självklart att personalen 
ska vara trevlig och vänlig mot kunderna. Hon säger att de har bra rutiner i butiken vilket 
minskar stressen hos personalen och därmed får kunderna bättre bemötande. 
 
Butikschefen beskriver konkurrens som något bra eftersom det medför att de ständigt måste 
arbeta för att bli bättre. Hon menar att det är positivt att det finns flera optiker på samma gata 
eftersom fler butiker ökar konkurrensen. Vidare berättar hon att hennes företag inte bara 
konkurrerar på Storgatan i Luleå utan på ett större område, eftersom deras kunder kommer 
från hela länet. 
 
Konkurrensfördelarna hos denna butik är enligt butikschefen att de kan köpa in stora mängder 
glas och bågar och kan därmed sälja glasögon till bra pris. Detta är möjligt eftersom de ingår i 
en kedja som finns i hela Europa. Ägaren förklarar att det har så bra villkor när de beställer 
varor att de kan ge bra priser till kunden. Butikschefen menar att slutresultatet av det blir att 
kunden kan köpa två par glasögon och betala för ett par. Hon poängterar dock att kvaliteten är 
mycket hög på deras varor, trots att de är billigare än hos de andra optikerna. ”Det är inte så 
att vi säljer dåliga glasögon bara för att vi är billiga” säger butikschefen. Hon säger också att 
hon och hennes make inte hade gått in som franchisetagare i en kedja som säljer dålig kvalitet 
eftersom de båda är optiker och vet fördelarna med att sälja kvalitet. Det anser hon är en 
kortsiktig lösning och de är inte intresserade av det eftersom de vill att kunderna ska komma 
tillbaka fler gånger. 
 
För att effektivisera verksamheten har företaget valt bort produktion av glasögon i butiken. De 
skickar iväg beställningarna elektroniskt och sedan kommer de färdiga glasögonen till butiken 
där en i personalen kontrollerar dem. Hon menar att de skulle behöva anställa en till om de 
skulle slipa glasen själva och därför är det enligt henne bättre att skicka iväg beställningarna 
till sliperiet. Butikschefen menar att de har så mycket kunder att de måste hinna koncentrera 
sig på dem istället för att bedriva produktion i butiken. Hon menar att effektiviteten är viktig 
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och att om man är ineffektiv kan man behöva anställa en till, men det behöver för den delen 
inte betyda att man tjänar mer pengar. Effektiviteten mäts i företaget genom att de tittar på 
antalet sålda glasögon, intäkter och antal ombeställningar på grund av fel. Dessa mått jämförs 
med tidigare år för att få en bild av hur företaget går. 
 
Butikschefen påstår att både inre och yttre effektivitet är lika viktiga. Hon menar att den yttre 
effektiviteten behövs för att de ska få in kunder till butiken och den inre behövs för att de ska 
hinna med att leverera till kunderna. Den inre effektiviteten ska även bidra till att personalen 
inte blir för stressad eftersom företaget har väldigt många kunder.  
 
Butikschefen säger att det inte finns något direkt samarbete mellan optikerbutikerna i Luleå. 
Hon menar dock att de inte heller är ovänner utan hon har exempelvis arbetat i en annan butik 
i Luleå och känner de som arbetar där väl. Företaget utbyter inte kunskap eller liknande med 
de andra butikerna. Däremot har de en del samarbete med en butik i Piteå som ingår i samma 
franchisingsamarbete. De utbyter frågeställningar och erfarenheter med varandra, men det 
gäller inte bara butiken i Piteå utan butikschefen säger att de samarbetar med alla butiker 
inom kedjan som finns i hela landet. Butiken i Luleå samarbetar med franchisegivaren genom 
att de exempelvis gör gemensamma inköp och de arbetar efter samma koncept. ”En kund som 
kommer till oss ska få samma svar som i Malmö” säger butikschefen och syftar på att alla 
butiker har samma arbetssätt och följer samma koncept. 
 
Butikschefen menar att anledningen till att de har en framgångsrik butik är att de har ett bra 
koncept och att de erbjuder bra priser till kunderna. De har bland annat genomfört 
kundundersökningar och där har det framkommit att de ger bra service till kunderna. 
 

4.5 Bra Bemötande AB 
Nyckeltal 2006 2005
Bruttovinstmarginal  64,5 % 64,5 %

-7,0 % -17,4 %Nettovinstmarginal 
Soliditet 30,6 % 35,3 %
Avkastning på eget kapital -30,8 % -52,0 %

Tabell 8 Sammanställning av nyckeltal hämtade ur företagets årsredovisning 
 
Butikschefen har arbetat inom optikbranschen tillsammans med sin fru i många år, båda är 
optiker. Företaget ingår i en stor koncern som äger deras butik och den nuvarande 
butikschefen har arbetat som chef i denna butik i ett år. Butikschefen berättar att kunderna är 
det viktigaste för butiken. ”Om inte kunden är nöjd har vi snart ingen verksamhet”, säger 
butikschefen och hans fru instämmer. Det är väldigt viktigt att kunderna är nöjda och 
kontakten med kunderna är grundläggande, inte bara för att kunden ska komma till butiken en 
gång, utan även återkomma när det är dags att köpa glasögon igen. Kontakten med kunderna 
är den viktigaste biten eftersom det är det som avgör om kunden kommer tillbaka. 
Butikschefen säger att de lever av kunderna, därför är det viktigt att kunderna upplever bra 
bemötande och att de återkommer vid nästa köptillfälle. 
 
Optikerassistenterna i butiken är mycket viktiga eftersom det är de som först möter kunden. 
De har därför ett stort ansvar för att kunderna ska känna sig nöjda med bemötandet. Företaget 
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har ingen uttalad klädkod för personalen men både butikschefen och hans fru beskriver att det 
är ”hel och ren och inte för kort eller urringat” som gäller. Beteendet hos personalen är 
mycket viktigt eftersom det de som ska få kunden att återkomma och känna sig nöjda. 
Personalen ska vara trevlig och även hjälpa kunderna att välja rätt bågar.  
 
Personalen utbildas inom kundbemötande och medicinska synfel vid anställningens början för 
att företaget ska få så nöjda kunder som möjligt. Utbildningen sker på central nivå, det vill 
säga inte i butiken. Dessutom har personalen möten en gång per månad med butikschefen där 
bland annat ekonomi och bemötande tas upp. Det är enligt butikschefen viktigt att personalen 
är med på dessa möten eftersom de har information om vad som kan förbättras och det är även 
viktigt att de är med på vad som ska förändras för att det ska kunna genomföras. Butikschefen 
förklarar att samtliga i personalen är med och bestämmer vid inköp. ”Vi arbetar i team, vi får 
effektivare personal när de får vara med och tycka till”, säger butikschefen och syftar på att 
det är viktigt att alla får vara med och bestämma. Styrningen i butiken anser butikschefen 
fungerar bra, men han menar att det ständigt finns saker som kan förbättras. Han menar att det 
är viktigt att få alla i personalen att dra åt samma håll och det är den största utmaningen i 
företaget eftersom de är nio personer som arbetar där. Han säger att det tar lång tid att ändra 
rutiner. 
 
Konkurrens ser butikschefen som något bra eftersom det leder till att de måste tänka till och få 
idéer. Den rådande konkurrensen innebär att företaget måste anstränga sig för att kunderna 
ska komma till just den butiken. Denna butik erbjuder både exklusiva märkesbågar och har 
även ett bassortiment till lite lägre priser. Detta för att det ska finnas bågar för alla 
kundgrupper. Företagets affärsidé är inte riktad till en viss kundgrupp utan alla ska kunna 
köpa glasögon hos dem. Butikschefen anser att det är viktigt att även satsa på att få barn som 
kunder eftersom hela familjen sedan köper glasögon hos dem då. 
 
Konkurrensen kan också upplevas som krävande eftersom det finns många optiker på samma 
gata. Butikschefen beskriver det som att det är ”fler som tar av samma kaka”. Både 
butikschefen och hans fru menar att den yttre effektiviteten är viktigast i dagens samhälle då 
det gäller att få in kunderna eftersom det råder hård konkurrens. Naturligtvis är även den inre 
effektiviteten viktig då det gäller att behålla kunderna. 
 
Butikschefen menar att en av konkurrensfördelarna är att butiken har funnit länge, dock under 
annat namn och annan ägare, vilket leder till att de tidigare kunderna fortsätter komma till 
dem. Han menar att de har ett välrenommerat rykte och de är kända för sin service. En annan 
konkurrensfördel menar han är personalen, att de är positiva och trevliga mot kunderna. Både 
butikschefen och hans fru anser att det breda sortimentet också utgör en viktig 
konkurrensfördel eftersom de har bågar i olika prisklasser och utförande.  
 
Butikschefen får rapporter från företaget varje dag för att kunna följa upp verksamheten och 
se hur företaget går. Han tycker dessa är mycket användbara eftersom det ger honom och även 
personalen en inblick i hur verksamhetens situation ser ut. Butikschefen analyserar utifrån 
dessa rapporter dagligen hur kostnaderna för företaget ser ut och hur mycket pengar som ska 
finnas i dagskassan för att butiken ska gå runt. Detta anser han vara bra eftersom även 
personalen kan gå in där och titta på hur mycket pengar som måste komma in varje dag för att 
verksamheten ska gå runt. Det bidrar till att personalen blir mer medvetna om hur viktigt det 
är att få in kunder. Butikschefen anser att effektivitet är viktigt och han menar att en del i 
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effektiviseringen är att personalen får vara med och bestämma. Han menar att när personalen 
får vara med och bestämma känner de mer ansvar och därigenom blir mer effektiva. ”Alla vill 
ha ett effektivt företag” säger butikschefen. 
 
Butiken ägs av koncernen vilket leder till att det finns krav uppifrån i koncernen på 
försäljningssiffror. Koncernen avgör även vilka leverantörer som anlitas och vilket sortiment 
som finns tillgängligt för butikerna men personalen och chefen i butiken har trots det 
möjlighet att komma med förslag på vilka bågar som de vill ha till butiken. Det övergripande 
ansvaret för butiken har butikschefen, men personalen får vara med i en stor del av besluten. 
Butikschefen beskriver sin roll i företaget som att det är han som ska se till att allt fungerar i 
butiken. När det gäller lönsamheten menar butikschefen att han inte tittar speciellt mycket på 
enskilda nyckeltal utan han tittar på helheten. Butiken har försäljningsmål som måste 
uppfyllas och för att se hur butiken ligger till tittar han dels på det som kommer in i kassan 
och dels på beställningarna varje dag.  
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5 Analys 
Detta kapitel grundar sig på en jämförelse mellan den teoretiska referensramen och den insamlade empirin. 
Genom att jämföra dessa med varandra kunde vi finna skillnader och likheter, vilka sedan ledde oss fram till 
slutsatserna i det följande och avslutande kapitlet. 
 

5.1 Företagens styrning 
Detta avsnitt tar upp de utmärkande dragen i respektive företags styrning. Alla företag 
använde sig av flera olika sätt att styra sin verksammet men vi valde att bara ta med de sätt 
som har störst del i företagets styrning och som butikscheferna själva anger är viktigast. 
 
Enligt butikschefen på Exklusivitet AB står kunden i centrum. Det visar sig bland annat 
genom att samtliga butiker i kedjan har samma inredning vilket leder till att kunden känner sig 
trygg. Kunderna kan även vända sig till samtliga butiker i kedjan vid eventuella reparationer 
och de har rymliga produktgarantier vilket också tyder på att de är kundfokuserade. Detta 
stärks av Peglers (2004) teori om att företag bör satsa på kunderna i första hand och inte skära 
ner för mycket på kostnaderna vilket kan innebära försämringar för kunderna. Exklusivitet 
AB erbjuder samma standard och kvalitet som samtliga butiker i kedjan vilket tyder på att de 
inte skurit ner på kostnaderna för servicen allt för mycket. Att kunderna kan vända sig till alla 
butiker i kedjan tyder på att de satsar på att underlätta för kunderna om något inträffar. Detta 
tolkar vi som att Exklusivitet AB satsar mycket på kunderna och att de ständigt har kunderna i 
fokus. 
 
Exklusivitet AB har också en tydlig inriktning med just exklusivitet både i sortimentet och i 
deras behandling av kunderna. Denna styrning kan kopplas till Simon (1995) som menar att 
styrning kan ske genom tydliga värderingar i företaget. Butikschefen angav att det ska vara 
självklart i företaget att de anställda tar väl hand om kunderna på ett naturligt sätt. Av 
företagets rutiner med personalmöten och problemlösning visar också att personalen inte bara 
sades vara en viktig tillgång, utan en tillgång som verkligen togs till vara. Steward (1998) 
menade att just det var centralt för att kunna skapa en konkurrensfördel ur personalstyrkan. 
När företaget tillämpar problemlösning i grupp tillämpas interaktiv styrning enligt Simons 
(1995) eftersom personalens idéer och åsikter tas emot, diskuteras och värdesätts. Vi anser att 
det är bra att Exklusivitet AB satsar på personalen och tillåter dem att komma med åsikter och 
förslag eftersom det leder till nöjdare kunder. Den rimligaste tolkningen är att det är viktigt att 
personalen trivs på jobbet eftersom det innebär att kunderna får bättre bemötande. 
 
Butikschefen på Kvalitet AB menar att personalen i butiken är kundfokuserad. Enligt honom 
är personalen viktigast för att kunden ska kunna vara i centrum och bli föremål för bra 
service. Företagets personal får agera mycket fritt i sitt arbete och ta mycket egna beslut, 
vilket tyder på att butikschefen verkligen litar på sin personal precis som han sade. Här ses en 
tydlig koppling till vad Simons (1995) menar utgör styrning efter värderingar. När personalen 
tar åt sig av företagets värderingar och förstår och arbetar efter dem krävs det inte lika mycket 
kontroll (ibid). Att företaget tar vara på personalens förmågor och att de uppskattas stämmer 
med det som Steward (1998) menar att företaget ser personalen som en tillgång. Vi anser att 
det är bra att Kvalitet AB har lyckats förmedla företagets värderingar till personalen eftersom 
det leder till att företagsledaren kan lita mer på sin personal och inte behöver lägga onödigt 
mycket tid på att kontrollera dem. Den rimligaste tolkningen är att företagsledaren kan lägga 
mer tid på kunderna eftersom personalen inte kräver lika mycket tid. 
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Vidare menar butikschefen hos Kvalitet AB att långsiktiga relationer med kunderna är viktiga 
för butiken. Denna inställning överensstämmer med vad Zineldin och Philipsson (2007) 
menar att relationer är kärnan i modern marknadsföring. Kundernas värde uttrycks av 
butikschefen genom att han säger att företaget ska kunna fylla kundernas behov vilket andra 
optiker som kunderna tidigare tillhört inte har kunnat göra. Detta anser vi tyder på en stark 
kundfokusering eftersom hela verksamheten kretsar kring att uppfylla kundernas behov. Vi 
anser även att Kvalitet AB lyckats vinna en konkurrensfördel eftersom många av deras kunder 
tidigare varit kunder hos andra optiker och bytt till Kvalitet AB. Hans inställning att finnas för 
den lokala marknaden märks också av starkt. Detta visar att det finns fokus mot omgivningen 
i företaget vilket är grunden till ett framgångsrikt företag enligt House (2004). 
Marknadsorienteringen hos Kvalitet AB är därför hög efter Zairi (1996) menar att fokusering 
på kunderna visar att ett företag är marknadsorienterat vilket är en stor konkurrensfördel.  
 
Butikschefen på Mötesplats AB menar att kunderna är det viktigaste för företaget vilket 
innebär att kunden ständigt är i fokus. Eftersom kundkretsen utökas via rekommendationer är 
bemötandet mycket viktigt för att kunden ska kunna få en positiv upplevelse som denne kan 
berätta om till andra. Kundfokuseringen är extremt tydlig i företaget eftersom personalen och 
i synnerhet butikschefen känner sina kunder och deras omständigheter. Förhållandet mellan 
butiken och kunderna blir därför mer som ett mellan vänner. Denna kundfokusering är en klar 
konkurrensfördel som Zineldin och Philipsson (2007) menar att byggande av relationer till 
kunder utgör. Motivationen i företaget utgörs av att det finns en möjlighet att fylla kundernas 
behov. Styrning efter värderingar enligt Simons (1995) är därför utmärkande hos Mötesplats 
AB. Den rimligaste tolkningen av detta är att Mötesplats AB vinner konkurrensfördelar 
genom att bygga upp personliga relationer med kunderna. Vi anser att kunderna känner sig 
välkomna till butiken när de får personligt bemötande. Eftersom konkurrenterna är större 
företag med fler kunder kan personalen på Mötesplats AB lättare minnas kunderna och 
därmed bygga mer personliga relationer. 
 
Bra Pris AB värdesätter långsiktigt förtroende eftersom det medför att kunderna blir nöjda och 
återkommer. Även här återkommer relationer som en viktig del av kundvården (Zineldin & 
Philipsson, 2007). Företags strategi är kostnadsinriktad men samtidigt strävar företaget efter 
att erbjuda kvalitetsprodukter. På grund av att strategin är inriktad mot kostnader innebär det 
att gränsskapande styrning (Simons, 1995) är aktuell eftersom det krävs disciplin och regler 
för att kunna följa en strategi att uppvisa låga kostnader för att inte personalen ska slösa med 
företagets tillgångar. Eftersom företaget samtidigt som de kan erbjuda produkter till låga 
priser som samtidigt är kvalitetsprodukter innehar de en stor konkurrensfördel mot sina 
konkurrenter. Bra Pris AB har ett franchisingsamarbete med en stor optikerkedja vilket ger de 
fördelar med produktion och marknadsföring. Enligt Hoyer och Brown (1990) påverkar 
kedjans namn som ett varumärke kunderna och ger dem signaler om företaget när det är dags 
att välja vilket företag man vill vara kund hos.  
 
Denna konkurrensfördel med ett stort varumärke bakom sig är betydelsefull för företagets 
framgång. Vi anser att varumärket är av stor vikt för detta företag eftersom de potentiella 
kunderna känner igen namnet och därför ofta väljer att gå dit. Kunderna är medvetna om att 
Bra Pris AB erbjuder förmånliga priser vilket innebär att detta företag har en stark 
konkurrensfördel. Varumärket är välkänt och kunderna associerar företagets namn med låga 
priser vilket medför att de har mycket kunder. Vi anser dock att detta företag bör lyfta fram 
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kvalitetsaspekten mer eftersom många kunder vanligtvis kopplar ihop låga priser med sämre 
kvalitet. 
 
Även hos Bra Bemötande AB är kunderna viktigast för verksamheten. Butiken har lång 
historia trots en del namnbyten och de utnyttjar deras goda rykte och deras relationer med 
kunderna som en konkurrensfördel. Detta stämmer med Zineldin och Philipssons (2007) teori 
om att relationer växer som marknadsföringsform och som är mycket effektiv. Personalen 
som en konkurrensfördel är dock inte stark eftersom det enligt butikschefen är svårt att 
samordna och uppmuntra alla i företaget att dra åt samma håll. Orsaken till detta anger han 
beror på att personalstyrkan är stor och att han endast innehaft sin post i ungefär ett år. Detta 
kan kopplas till Simons (1995) styrning efter värderingar som innebär att företagsledaren ska 
få personalen att arbeta mot samma mål. Sammantaget tyder därför detta på att Bra 
Bemötande AB har misslyckats med att förmedla ut företagets värderingar till personalen och 
bör därför arbeta mer med detta styrmedel.  
 
Vi anser att butikschefen på Bra Bemötande AB bör lyssna mer på personalen för att kunna få 
dem att arbeta mot samma mål. Den rimligaste tolkningen är att personalen inte fått tillräcklig 
information och ansvar för att genom det förstå företagets mål och därmed arbeta för att 
uppfylla detta. I detta fall är det av största vikt att sträva efter att skapa förståelse hos 
personalen för företagets mål och medel. Vi anser att ett företag där personalen är medvetna 
om uppställda mål och visioner på lång sikt lyckas bättre på marknaden eftersom det är 
personalen som har den mesta kontakten med kunderna. Den rimligaste tolkningen är att det 
är svårt för butikschefen att ensam få företaget att gå bra på lång sikt. Vi anser att det är bättre 
att kunna samarbeta med personalen för att få fram fler tänkbara förslag på lösningar. 
 
Eftersom Bra Bemötande AB är en del av en butikskedja och är helägd av denna har de krav 
att uppfylla, vilket innebär att styrningen från ägarna enligt Simons (1995) kan benämnas 
diagnostisk. De har finansiella mål att uppnå och det ägande företaget skickar dagligen 
rapporter till butikschefen med information om hur butikens finansiella ställning ser ut för att 
underlätta att uppfylla målen. Dessa finansiella mått kan kopplas till diagnostisk styrning 
(Simons, 1995).  
 

5.2 Skillnader mellan företagen 
Efter det föregående avsnittet som sammanfattade varje företags styrning sker det i detta 
efterföljande avsnitt en jämförelse mellan de olika företagens styrning för att finna respektive 
företags konkurrensfördelar. 
 
Exklusivitet AB satsar på att tillhandahålla unika produkter av välkända märken för att 
konkurrera med de andra butikerna. Enligt butikschefen riktar butiken sig till ett segment som 
föredrar exklusivare varianter vilket innebär att de är lite dyrare jämfört med konkurrenterna. 
Även Kvalitet AB och Bra Bemötande AB tillhandahåller exklusivare märken men de har 
även egna produkter till lägre priser eftersom de produceras i större mängder. Kvalitet AB och 
Bra Bemötande AB riktar sig till fler segment än Exklusivitet AB eftersom de även 
tillhandahåller billigare produkter. Detta blir en konkurrensfördel jämfört med Mötesplats AB 
och Exklusivitet AB eftersom de riktar sig till speciella segment. Enligt Porter (1980) innebär 
differentiering att företagen satsar på att ha produkter av unika och välkända märken vilket 
överensstämmer med Exklusivitet AB samt delvis på Kvalitet AB och Bra Bemötande AB. 
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De två sistnämnda företagen har även inslag av kostnadsfokusering (Porter, 1980) eftersom de 
tillhandahåller produkter med lägre priser. Strategin hos Bra Pris AB överensstämmer dock 
fullständigt med Porters (1980) teori om kostnadsfokusering. De tillhandahåller produkter till 
låga priser och minimerar sina kostnader genom att göra stora inköp och tillverka produkterna 
utomlands för att sänka kostnaderna.  
 
Vi anser att den rimligaste tolkningen av detta är att det behövs butiker med olika sortiment 
eftersom vissa kunder vill ha unika produkter som inte massproduceras medan andra kunder 
gärna köper produkter till lägre priser. Enligt våra tolkningar är det fördelaktigt att butikerna 
riktar sig till olika segment eftersom det underlättar för kunden vid val av butik. Den 
rimligaste tolkningen är att kunderna lättare kan välja sin butik när det framgår vad respektive 
butik har att erbjuda. De olika butikerna besitter konkurrensfördelar i olika former eftersom 
de riktar sig till olika segment. Det innebär att samtliga butiker kan fortleva eftersom de 
erbjuder produkter till olika kunder. De butiker som riktar sig till flera segment konkurrerar 
enligt vår tolkning med varandra eftersom de delvis konkurrerar om samma segment. Vi anser 
att en av dessa butikers konkurrensfördelar är att de får in fler kunder eftersom de riktar sig 
till fler segment. 
 
Butikschefen hos Mötesplats AB nämner att kunderna ska kunna känna att de får personlig 
kontakt när de besöker butiken eftersom ägaren anser att allt är för opersonligt i dagens 
samhälle. Detta företag drivs med fokuserad strategi eftersom butiken har valt ut ett segment 
på marknaden som fokuseras på. Segmentet består av kunder som vill ha unika produkter och 
sortimentet utmärker därför butiken från andra. Eftersom denna butik fokuserar på det unika 
blir det dock inte alltid det billigaste alternativet för kunderna. Denna butik har även inslag av 
differentiering eftersom den strategin innebär att tillhandahålla unika produkter (Porter, 
1980). Vi anser att butiken är mer av fokuserad strategi eftersom utbudet riktar sig till ett 
mindre segment jämfört med de andra butikerna som riktar sig till bredare segment. Ägaren 
av detta företag har valt att använda denna strategi eftersom det medför konkurrensfördelar 
gentemot de övriga företagen som har mer standardiserade och liknande sortiment.  
 
Som vi tidigare nämnt är det en fördel att kunderna vet vad respektive butik tillhandahåller för 
produkter. Mötesplats AB är en mindre butik och vi anser att det är bra att denna butik 
tillhandahåller unika produkter eftersom butiken skulle ha svårt att konkurrera med de övriga 
stora butikerna med standardprodukter eftersom de har lägre inköpspriser jämfört med 
Mötesplats AB. Den rimligaste tolkningen är att Mötesplats AB måste ta ut högre priser av 
kunderna för att finansiera kostnaderna eftersom butiken inte köper in stora mängder varor 
som de övriga butikerna som ingår i kedjor och franchisesamarbeten. Det innebär att 
Mötesplats AB måste tillhandahålla unika produkter för att kunna vinna kunder. 
 
Bra Pris AB drivs genom franchisesamarbete där ett stort antal butiker ingår. Det medför att 
de kan tillverka produkterna till låga priser eftersom det handlar om många kunder och 
därmed stora volymer. Därigenom kan de tillsammans förhandla om inköpspriserna för att de 
ska bli lägre hos samma leverantör. Bra Pris AB har även valt att inte producera glasögonen i 
butiken utan de får de färdiga glasögonen levererade. Detta gör också att de kan ha samordnad 
produktion med de andra franchisetagarna och därmed hålla nere priserna. Enligt Porter 
(1980) innebär kostnadsfokusering att företag försöker producera produkter till så lågt pris 
som möjligt. Denna teori överensstämmer med Bra Pris AB eftersom de försöker producera 
sina varor till låga priser. Den rimligaste tolkningen är att Bra Pris AB har en stark 
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konkurrensfördel jämfört med övriga butiker eftersom de tillhandahåller produkter till låga 
priser. De låga priserna lockar många kunder men det betyder dock inte att alla kunder lockas 
av det. Många kunder vill som vi nämnt tidigare ha unika produkter och Bra Pris AB 
tillhandahåller mer standardiserade produkter eftersom de köper in stora mängder varor för att 
kunna pressa ner priserna. Vi anser att det blir svårare för Bra Pris AB att erbjuda unika 
produkter till kunderna eftersom det ingår i strategin att göra stora inköp vilket innebär att 
många kommer att ha likadana produkter. Vi anser dock att det är fördelaktigt att Bra Pris AB 
satsar på låga priser eftersom det är vad många kunder efterfrågar. 
 

5.3 Skillnader mellan ägarformer 
I detta avsnitt tolkar vi och försöker finna samband mellan de olika fallstudieföretagens 
ägarformer och hur de styr sina verksamheter. Eftersom ett bolag ingick i kedjor, två ingick i 
franchisingsamarbeten och två butiker drevs privat kan en sådan jämförelse genomföras. 
 
Butikschefen hos Bra Bemötande AB som helt ägs av ett annat bolag får dagligen rapporter 
från det ägande bolaget vilket visar på ett högt mått av kontroll. Bolag som ägs av en kedja 
tenderar att fokusera på diagnostisk styrning (Simons, 1995) vilket innebär fokus på mätbara 
data och regelbunden uppföljning och rapportering. Eftersom bolaget är ägt av ett annat bolag 
blir beslutsfattandet mycket begränsat. Den rimligaste tolkningen är att detta kan vara både 
positivt och negativt. Den positiva sidan av detta är enligt vår tolkning att företaget kan 
analysera siffrorna och därigenom uppmärksamma vad som går bra i företaget och vad som 
går mindre bra. Det innebär att butikschefen ständigt kan se vad som bör förändras och vad 
som ska behållas. Den negativa sidan är enligt vår tolkning att den dagliga analysen av 
siffrorna tar mycket tid som istället skulle kunna läggas på kunderna. Bra Bemötande AB är 
ett kundfokuserat företag och bör därför lägga mycket tid på kunderna. En rimlig tolkning ä 
att det skulle räcka med att analysera siffrorna några gånger per månad eftersom vi anser att 
det skulle ge en bättre helhetsbild än att analysera dag för dag. 
 
Om den ovannämnda ägarformen skulle jämföras med styrningen i ett privatägt bolag hade 
även finansiell uppföljning och analys ett stort inslag i det dagliga arbetet för butikschefen hos 
Exklusivitet AB. Motiven verkar dock skilja sig åt. Butikschefen där menade att hon själv 
kände ansvaret för att kostnaderna skulle dra iväg och valde därför att ägna mycket tid åt att 
analysera kostnader. Det andra privata bolaget, Mötesplats AB, ägnade lite tid till att 
analysera bolagets nyckeltal. Detta beror på att inställningen återigen skiljer sig åt. 
Butikschefen hos Mötesplats AB valde istället att ta en dag i taget och inte oroa sig för 
nyckeltalen. Butikschefen hos Exklusivitet AB var dessutom inte anställd som optiker, utan 
innehade endast en ställning som butikschef, vilket gör att hon hade större möjlighet att 
analysera bolagets finansiella ställning. Det hade däremot inte butikschefen hos Mötesplats 
AB eftersom hon behövdes i butiken dagligen.  
 
Detta påvisar en skillnad mellan dessa företag och deras syn på vikten av den diagnostiska 
styrningen (Simons, 1995). Vi anser att Mötesplats AB skulle kunna lägga mer tid på att 
analysera siffror regelbundet för att se var kostnaderna kan minskas. Butikschefen kan finna 
kostnader genom analysen som kan reduceras genom relativt små förändringar. Exklusivitet 
AB lägger däremot stor vikt på diagnostisk styrning vilket kan leda till att företagets 
kostnader kan minska eller hållas stabila (Simons, 1995). Den rimligaste tolkningen är att 
butikschefen på Exklusivitet AB känner större ansvar att analysera siffrorna i företaget 
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eftersom hon är anställd som ekonomiskt ansvarig. Det ingår i hennes arbetsuppgifter att 
analysera nyckeltal i större utsträckning än exempelvis butikschefen tillika ägaren av 
Mötesplats AB. Butikschefen på Mötesplats AB arbetar även som optiker vilket innebär att 
hon behöver den tiden för att bemöta kunder. Eftersom butikschefen på Mötesplats AB äger 
butiken kan hon själv bestämma vad hon ska lägga tid på till skillnad från butikschefen på 
Exklusivitet AB som är anställd i företaget och har bestämda arbetsuppgifter. 
 
Styrning efter värderingar enligt Simons (1995) sker på ett liknande sätt i bolag som ingår i 
franchisesamarbeten och i privat styrda bolag. Hos båda slagen av företag är det ägaren till 
företaget som kan bestämma vilka värderingar som skall gälla i det dagliga arbetet. Både hos 
Kvalitet AB, Exklusivitet AB och Mötesplats AB bestämde det lokala företaget vilka 
värderingar som skulle gälla. Karaktärerna hos butikscheferna var alla olika, men det var hos 
dessa som värderingarna började och bestämdes. Värderingarna hos Bra Pris AB som ingick i 
ett franchisesamarbete grundades dock hos franchisegivaren på grund av att det till stor del 
gällde produktionen vilken samordnades av franchisegivaren. Kostnader och kvalitet var detta 
bolags värderingar, vilket innebär att den interna beslutskraften blir liten. 
 

5.4 Analys av nyckeltal 
Samtliga optikerbutiker är aktiebolag och upprättar därför en årsredovisning för varje 
räkenskapsår. Från dessa årsredovisningar har vi hämtat finansiell information om bolagen 
och sedan använt dem till att analysera dem för att se om det finns några kopplingar till hur de 
arbetar för att hantera konkurrensen. 
 
Tabellen nedan sammanställer nyckeltalen från empirikapitlet. Talen under respektive 
fallstudieföretag avser nyckeltalen från det senaste räkenskapsåret. De tal som följer sedan 
och står inom parentes avser det närmast föregående räkenskapsåret. I den första kolumnen 
under texten i varje cell finns det genomsnittliga värdet för respektive nyckeltal, både för det 
senaste räkenskapsåret samt för det föregående räkenskapsåret. 
 
 Företag 

Bra Bemötande 
AB Nyckeltal Exklusivitet AB Kvalitet AB Mötesplatsen AB Bra Pris AB 

Bruttovinstmarg: 
57,2 (57,4) 64,9 (59,6) 50,3 (54,2) 68,1 (62,2) 64,5 (64,5) ø 59,9 (58,5) 

Nettovinstmarg: 
6,1 (2,8) 8,2 (10,5) 3,1 (4,0) 18,5 (6,0) -7,0 (-17,4) ø 6,24 (-0,22) 

Soliditet: 
27,8 (47,4) 63,0 (59,0) 56,0 (62,0) 62,2 (30,3) 30,6 (35,3) ø 47,12 (45,80) 

Räntabilitet på  
eget kapital: 47,0 (18,0) 24,0 (32,0) 17,0 (21,0) 44,1 (47,4) -30,8 (-52,0) 
ø 21,86 (9,68) 
Tabell 9 Sammanställning och jämförelse av fallstudieföretagens nyckeltal 
  
De klart bästa finansiella resultaten finns hos Bra Pris AB, både när det gäller 
vinstmarginalerna och avkastning på det egna kapitalet. Som nummer två kommer 
Kvalitet AB med en skillnad till Bra Pris AB på drygt åtta procentenheter i både brutto- och 
nettovinstmarginal. Tredje bolag i raden av bästa finansiella position följer Exklusivitet AB 
som skiljer sig till Bra Pris AB med 10,9 respektive 12,4 procentenheter i bruttovinstmarginal 
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och nettovinstmarginal. Som nummer fyra följer Bra Bemötande AB som visserligen har en 
högre bruttovinstmarginal är bolag nummer två, Kvalitet AB, men som har en negativ 
nettovinstmarginal.  
 
Av denna inledande jämförelse är den rimligaste tolkningen att Bra Pris AB har ett stort 
avstånd till sina konkurrenter när det gäller att hålla nere sina kostnader. Vi anser att 
sambandet mellan bolagets strategi med kostnadsfokusering blir här därför ännu tydligare. 
Nettovinstmarginalen har för bolaget också ökat med över tolv procentenheter under det 
senaste räkenskapsåret vilket vi tolkar som att det inte bara är kostnaderna för handelsvarorna 
som hålls låga. De låga kostnaderna för varorna beror framför allt på att Bra Pris AB ingår i 
ett franchisingsamarbete som innebär att företagen gemensamt köper in stora mängder varor 
och därmed får bättre inköpspriser än konkurrenterna. Bra Pris AB köper dessutom in sina 
varor från utlandet vilket vi även anser kan medverka till lägre priser. Detta kan jämföras med 
Mötesplats AB som har en låg nettovinstmarginal eftersom detta företag inte kan köpa in lika 
stora mängder varor vilket leder till högre inköpspriser. Mötesplats AB ingår inte i någon 
kedja och den rimligaste tolkningen är därför att inköpen blir mindre och priserna högre. 
 
Den finansiella bilden visar också att både Kvalitet AB och Bra Pris AB har ökat sin 
bruttovinstmarginal med över fem procentenheter sedan deras föregående räkenskapsår. Båda 
dessa bolag står dock inför stora förändringar i den närmsta framtiden. Kvalitet AB byter 
franchisingpartner och därmed butiksnamn under detta räkenskapsår och Bra Pris AB har bytt 
ägare sedan den senast registrerade årsredovisningen. De nya ägarna till Bra Pris AB har alltså 
inte hunnit påverka de finansiella resultaten som ses här. Skiftet i franchisesamarbetspartner 
hos Kvalitet AB kommer enligt butikschefen påverka butiken positivt i framtiden, men detta 
är dock inte ännu dokumenterat. Den rimligaste tolkningen är att trots att eventuella 
konsekvenser av förändringarna inte kan ses ännu har båda butikerna en bra utgångspunkt 
med en stark finansiell ställning. Vi anser att en anledning till att Bra Pris AB och Kvalitet 
AB har ökande bruttovinstmarginal kan bero på att de har köpt in varor till lägre priser 
jämfört med föregående år. Bra Pris AB köper in varor till låga inköpspriser och därför kan 
detta anses som en rimlig förklaring. Mötesplats AB har dock minskat sin bruttovinstmarginal 
med ungefär fyra procentenheter vilket vi anser kan bero på att företaget har sålt varor till 
lägre pris än föregående år. Det kan även tänkas att inköpspriserna stigit och därigenom har 
bruttovinstmarginalen minskat. 
 
Räntabilitet på eget kapital kan ses som ett mått på lönsamhet för ägarna. Detta nyckeltal är 
högst hos Exklusivitet AB och uppgår till 47 procentenheter. Det innebär att nettovinsten för 
det senaste räkenskapsåret nästan uppgår till hälften av bolagets genomsnittliga egna kapital. 
Den rimligaste tolkningen är att ett sådant högt resultat tillsammans med en 
bruttovinstmarginal på över 57 procentenheter visar att detta bolag är lönsamt och når ut till 
kunderna. Trots att soliditeten endast uppgår till knappt 28 procentenheter uppgick den under 
det föregående räkenskapsåret till över 44 procentenheter. Den stora minskningen i soliditeten 
beror enligt bolagets balansräkning på att de kortfristiga skulderna är tre gånger så stora som 
året innan, vilket drar ner nyckeltalet. De lägsta värdena på räntabilitet på eget kapital 
uppvisar Bra Bemötande AB och Mötesplats AB. Det innebär att ägarna i dessa företag inte 
har lika stor avkastning på det egna kapitalet som de övriga butikerna har i förhållande till 
eget kapital. 
 

 
Madelene Ridefors & Rose-Marie Johansson 

Ekonomprogrammet 

38

Företagsekonomi D-nivå 
 



Konkurrens på Storgatan 
Kapitel 6 - Avslutning 

6 Avslutning 
Detta avslutande kapitel sammanfattar de resultat vi funnit genom studien genom att svara på vårt inledande 
syfte. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur vidare forskning skulle kunna ske som en fortsättning på denna 
studie. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att identifiera och analysera hur detaljhandelsföretag inom samma 
område och samma bransch styr sina verksamheter för att skapa konkurrensfördelar. Vi 
valde också att utsträcka syftet till ett par delsyften som är formulerade i nedanstående 
forskningsfrågor. 
 
• Påverkar ägarformen styrningen i företagen?  
• Hur har styrningen påverkat företagens finansiella resultat? 
 
För att företag i detaljhandelsbranschen ska lyckas vinna konkurrensfördelar är en rimlig 
tolkning att det är viktigt med att företag är kundfokuserade. Vår slutsats är att personal som 
en konkurrensfördel är mycket betydelsefull för kundfokuserade företag. Kundfokuserade 
företag satsar resurser på dessa och försöker uppmuntra dem till att sträva efter att uppnå 
företagens mål. Detta märks genom att företagen värdesätter de anställdas förslag till 
förbättringar och det satsas mycket på att de får vara delaktiga och ta ansvar i verksamheten. 
Innan personal kan vara delaktig i verksamheten och komma med förbättrande förslag behövs 
det att företagsledningen förmedlar ut riktlinjer och värderingar till sin personal och har 
regelbunden uppföljning av arbetet. 
 
För att företag ska kunna skapa konkurrensfördelar behöver de förutom att vara 
kundfokuserade även följa klara konkurrensstrategier som de formar sin respektive 
ekonomistyrning efter. Framgången av vald strategi är inte beroende av att den liknar de andra 
företagens strategier inom samma bransch på samma marknad. Det viktigaste är att den är 
genomgående i verksamheten och att personalen är införstådda med den. Genom olika 
strategier kan företag skapa konkurrensfördelar mot konkurrenterna, trots att de agerar inom 
samma bransch och område. Exempelvis kan företag följa en lågprisstrategi eller en 
differentierad/utmärkande strategi. 
 
En av våra slutsatser som också besvarar en av forskningsfrågorna är att ägarformen har viss 
betydelse för företagets styrning och lönsamhet. Privatägda företag är ofta mindre än företag 
som ingår i kedjor och franchisesamarbeten vilket innebär att de har mindre resurser. 
Skillnaden i styrningen mellan bolag beror dock inte på ägarformen när det gäller bolag inom 
franchisesamarbeten eller privat styrda bolag, utan det är snarare inställningen i företaget som 
avgör styrningen.  
 
En rimlig slutsats med tanke på vår andra forskningsfråga är att företag som uppvisar sämre 
nyckeltal än tidigare ändrar sitt arbetssätt jämfört med föregående år. Det anser vi beror på att 
företagarna blir mer angelägna om att rätta till verksamheten till kommande år och lägger 
därför mer tid på att analysera sina nyckeltal. Enligt vår slutsats påvisar detta ett samband 
mellan företagens arbete och dess finansiella ställning eftersom företagarna lägger ner mer tid 
på att analysera nyckeltal för att förbättra verksamhetens finansiella ställning från år till år.  
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 
För att stödja dessa resultat krävs vidare forskning inom detta område. En kvantitativ studie 
skulle kunna genomföras för att undersöka ovanstående slutsatser. Förslag till vidare 
forskning kan utgöras av att enbart helägda butikskedjor undersöks vars arbetssätt jämförs 
med varandra. Då är förutsättningarna liknande i företagen och resultaten kan därmed bli mer 
tillförlitliga. 
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BILAGA: Intervjuguide 
 
1) Vad har Du för uppgifter/befattning? 

a) Hur länge har Du arbetat i företaget? 
b) Vad har Du arbetat med tidigare? 
c) Hur länge har företaget funnits på denna marknad? 
d) Hur drivs företaget? (Ägar-/företagsform) 
 

2) Skulle Du säga att ert företag är kundfokuserat/marknadsorienterat? 
a) Kan Du motivera varför ni kan anses vara kundfokuserade? 
b) Vilken är er främsta målgrupp? (Affärsidén). 
c) Vad skulle Du säga att en kund har för värde för er? (Långsiktigt) 
d) Hur viktigt anser Du att det är att få kontakt med kunden? 
e) Hur stort ansvar har de anställda i denna kundfokusering? 
f) Har Ni några rutiner för att förbättra er kundfokusering? (Diskussioner, möten, 

marknadsundersökningar, utbildning, belöningssystem). 
 
3) Hur skulle Du vilja definiera konkurrens? 

a) Vilken roll anser Du att konkurrens spelar? (Främjar / stjälper företagande) 
b) Vad får konkurrens för konsekvenser på ett företag? (förutom ev lägre marknadsandel) 
c) Vilken av dessa faktorer anser du påverkas mest av konkurrens: 

I. Företagets inre effektivitet eller 
II. Företagets yttre prestation? 
III. Varför det? 

d) Hur styr du personalen till att hantera konkurrens? 
I. Har ni möten eller utbildningar som fokuserar på konkurrenshantering? 
 

4) Vad anser Du om konkurrenssituationen i Luleå? 
a) Upplever Du situationen som konkurrensfylld, eller har de andra företagen en helt 

skild inriktning/målgrupp jämfört med Er? 
b) Samarbetar Ni med de andra företagen på något sätt? (Hänvisa kunder, produktion, 

kampanjer). 
c) Ingår Ni i något annat slag av samarbete?  

I. Vad är detta för slags samarbete? (kedja, franchising, enbart kunskap) 
II. Är det ett samarbete där alla parter har lika stort ansvar, eller har det någon slags 

ledning? 
III. Hur länge har detta samarbete pågått? 
IV. Hur ofta träffas Ni/sker kommunikation i samarbetet? 
V. Inom vilka områden sker samarbetet? (marknadsföring, budget, support, 

produktion).  
VI. Kommer detta samarbete med några villkor för Er att följa?  

i. Vilka villkor då? 
 

 



 

5) Vad skulle Du säga är Era konkurrensfördelar? 
a) Vilken inverkan tror Du att dessa konkurrensfördelar har på företagets framgång? 
b) Hur stor del tror Du att effektivt arbete har på framgång och lönsamhet? 
c) Vad fokuserar Ni på ska ske på ett effektivt sätt inom företaget? 

I. Har Ni något som ni arbetar på nu som ni försöker förbättra? 
d) Hur förmedlas det ut till de anställda? 
 

6) Hur styr ni er verksamhet för att uppnå era mål? (mått, kostnader, värderingar, 
diskussioner) 
a) På vilket sätt påverkas er styrning av ägare eller av riktlinjer från andra samarbeten?  
b) Har Ni något namn på er styrning, eller använder Ni några speciella begrepp? 
c) Hur mäter Ni lönsamhet? (mått, resultat)  

I. Per kund/produkt? 
d) Vilka nyckeltal anser Ni är intressanta? 

I. Vinstmarginal? 
II. Räntabilitet? 
III. Resultat / omsättning? 
IV. Soliditet? 

e) Hur mycket tid skulle Du säga att Du lägger ner på att analysera kostnader? 
f) Följer Ni några speciella riktlinjer som är viktiga för personalen att följa? 

I. Klädkod? 
II. Uppförandekod? (bemötande) 
III. Fokus? 

g) Varför tror du att er verksamhet är framgångsrik? (unikt för företaget) 
h) Vad anser Du vara din roll i styrningen?  
i) Hur stort inflytande har personalen på beslut? 

I. På vilken nivå sker beslutsfattande? 
II. Hur ofta inträffar det att personalen ger förslag till förbättringar? 

j) Vad värdesätter Du / sätter Du för riktlinjer? 
k) Hur sker uppföljning i verksamheten? 
l) Anser Du att er styrning fungerar tillfredsställande?  

I. Varför det? 
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