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Sammanfattning 

Titel: Kluster utan duster – En analys av kluster och dess effekter på 

försäljning 

Författare:  Martin Leinestrand 

Syfte:  Syftet med uppsatsen var att undersöka om Telenor Sveriges 

 butiksförsäljning av mobilabonnemang påverkades utifrån 

 butikernas placering.  

Frågeställningar: Hur påverkades försäljningen i Telenor Sveriges butiker av om

  deras butiker var placerade i telekomkluster eller inte och

  påverkade butiksplaceringarna, i gallerior jämfört med gatulägen,

  försäljningen?    

  Går det att se några mönster på Telenor Sveriges butiksförsäljning 

  relaterat till hur många butiker som fanns i området alternativt sett 

  till vilka konkurrenterna var?  

Metod och Material: Kvantitativ bearbetning av Telenor Sveriges interna uppgifter om 

  företagets butiksförsäljning och besöksandelar våren 2012. 

Teorier:  Teorier om konkurrens och drivkrafter, butiksplaceringar, kluster 

  och distributionskanaler. 

Antal sidor:  64 inklusive bilagor 

Institution:  Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola 

Kurs och termin: Magisteruppsats i företagsekonomi, 30 hp. Vårterminen 2012 

Handledare:  Karl Gratzer och Besrat Tesfaye 

Nyckelord:  Kluster, Telenor Sverige, konkurrens, drivkrafter, butiker  

Denna uppsats visar, med en kvantitativ undersökningsmetod, hur försäljningen hos Telenor 

Sveriges butiker påverkades beroende på om butikerna var placerade i kluster eller inte, i 

gatuläge eller gallerior, samt med hänsyn till vilka konkurrenter som fanns i närheten.  

Studiens slutsats tyder överlag på att det, för försäljningen, var bäst att finnas i ett kluster, 

helst i kombination med en butiksplacering i en galleria.  
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Abstract 

Title: Cluster without fluster – An analysis of clusters and their effect on 

sales 

Author:  Martin Leinestrand 

Objective:  The objective of this essay was to investigate if Telenor Sweden’s 

 sales were affected by the locations of their stores. 

Method and Material: A quantitative method with sales volume- and visitor data from

  Telenor Sweden. 

Theories:  Theories on competition and competitive forces, clusters and 

  distribution channels. 

Number of pages:  64 including enclosures 

Department: School of Business Studies, Södertörn University College 

Course and Period: Master’s Thesis in Business Administration. Spring 2012 

Tutors:  Karl Gratzer och Besrat Tesfaye 

Keywords:  Cluster, Telenor Sweden, competition, competitive forces, sales 

With a quantitative method, this study shows how Telenor Sweden’s selling of mobile phone 

subscriptions tended to be affected by the locations of their stores. Whether the stores were 

placed in clusters or not and whether they were placed in street locations or in shopping malls 

were considered. Consideration was also taken to which competitors in the same business that 

was located nearby the stores, to examine if they had an effect on the selling. The conclusion 

of the study indicates that, with respect to the selling, it was best to have a store in a cluster 

and preferably in a cluster in a shopping mall.  
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1. Inledning  

I första kapitlet av denna uppsats ges en bakgrund om studiens utgångspunkt, information om 

Telenor Sverige, telekombranschen och en problemdiskussion. Även syfte, frågeställningar 

och avgränsningar presenteras här.   

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Telekommunikation, eller telekom som det också kallas, är ett gemensamt namn som används 

för att beskriva den kommunikation som sker via text, ljud, bild och data. Dagens telenät 

sträcker sig över hela världen och har påståtts vara det mest komplexa system som människan 

någonsin har skapat.
1
   

Enligt Konsumtionsrapporten från 2011 har de svenska hushållens konsumtion av 

kommunikationsrelaterade varor och tjänster såsom posttjänster, teleutrustning och 

teletjänster för både fast och mobil telefoni ökat med nära sju procent mellan år 2009 och år 

2010. Från år 2000 till år 2010 har den årliga ökningen i genomsnitt varit cirka åtta procent 

medan den totala ökningen var 113 procent under samma tidsperiod.
2
 Specifikt för området 

telefoni, ökade antalet mobila telefoniabonnemang och aktiva kontantkort under 2010 med 

cirka sju procent från 11,7 till 12,6 miljoner.
3
 

Med dessa utvecklingssiffror går det att se att telekombranschen är ett område med tydlig 

framväxt och efterfrågan. Något som bör betonas är att telekombranschen är en bransch med 

en kraftig konkurrens. Ett antagande är att denna konkurrens kräver en ökad effektivisering 

hos de olika aktörer som säljer telefoniabonnemang och tillhörande produkter. Det krävs även 

en tydlig strategiutformning och bra kunderbjudanden hos dessa aktörer. 

Operatörsmarknaden i Sverige består av telefonioperatörer såsom Hi3G (3), Tele2, Telenor 

och TeliaSonera. Dessa fyra tillhandahåller tillsammans omkring 98 procent av de 

mobilabonnemang som finns i Sverige
4
 och säljer bland annat sina mobilabonnemang via 

egna butiker. Det finns förutom operatörernas egna butiker även återförsäljare av 

mobilabonnemang såsom Mobilizera, Phone family och The Phone House. Både 

återförsäljarna och operatörerna har således egna butiker för försäljning av mobilabonnemang, 

med eller utan telefon som en del i abonnemanget, där försäljningen är inriktad mot de fyra 

                                                           
1
 http://www.ne.se/lang/telekommunikation, 2012-02-09 

2
 http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/28123, 2012-02-09 

3
 http://www.statistik.pts.se/pts2010/index.html, 2012-03-04 

4
 http://www.statistik.pts.se/pts2010/index.html, 2012-02-22 
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operatörerna som nämnts ovan. Många av de olika telekombutikerna som operatörerna och 

återförsäljarna tillhandahåller ligger nära varandra och är därför konkurrenter.  

Fenomenet då flera likartade butiker finns inom samma geografiska område och säljer 

liknande produkter kan kallas för kluster. Det finns många forskare som visat intresse för 

området kluster och hur olika förhållanden i närmiljön kan påverka ett företags utveckling. 

Exempelvis ställer sig bland annat forskaren Anders Malmberg frågan varför det ofta går att 

hitta just likartade verksamheter på en och samma plats.
5
 

Ytterligare frågor som går att ställa är hur butikernas försäljning påverkas när de måste dela 

på de kunder och kundströmmar som finns i klusterområdet. Minskar försäljningen i en 

specifik butik eller ökar den genom att klusterområdet blir attraktivt för kunderna?  

Denna uppsats har skrivits med utgångspunkt i att kartlägga och jämföra de befintliga butiker 

som Telenor Sverige och deras konkurrenter har, samt att koppla detta till klusterbegreppet 

och Telenor Sveriges abonnemangsförsäljning i respektive butik. Det insamlade materialet har 

med andra ord använts för att visa vilka av Telenor Sveriges butiker som finns i 

telekomkluster och ifall försäljningen påverkas av om de finns i sådana eller inte. 

Utgångspunkten har även varit att utifrån materialet analysera vilken eller vilka konkurrenter 

som har störst inverkan på Telenor Sveriges egen butiksförsäljning av mobilabonnemang.  

Den första hypotesen som ligger till grund för uppsatsens analys är således att försäljningen 

av mobilabonnemang i Telenor Sveriges butiker påverkas av om dessa butiker befinner sig i 

ett kluster av telekombutiker eller inte.  

Den andra hypotesen är att det troligtvis finns konkurrenter som påverkar Telenors egen 

abonnemangsförsäljning mer än andra konkurrenter.  

Den tredje hypotesen är att storleken på klustret kan ha mer eller mindre påverkan på Telenors 

egen butiksförsäljning beroende på hur många butiker som finns i klustret. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om Telenor Sveriges butiksförsäljning av 

mobilabonnemang påverkades utifrån butikernas placering.  

 

                                                           
5
 Malmberg, A. (2003). s. 145-146 
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För att utreda detta formulerades följande frågeställningar: 

1. Hur påverkades försäljningen i Telenor Sveriges butiker av om deras butiker var 

placerade i telekomkluster eller inte och påverkade butiksplaceringarna, i gallerior 

jämfört med gatulägen, försäljningen?  

2. Går det att se några mönster på Telenor Sveriges butiksförsäljning relaterat till hur 

många butiker som fanns i området alternativt sett till vilka konkurrenterna var?  

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsades till att analysera marknaden i Sverige och endast försäljning till 

privatpersoner. De aktörer och butiker som analyserats har valts utifrån hur telekombranschen 

ser ut och vilka operatörsbutiker och återförsäljarbutiker som finns för privatpersoner. 

Analysen täcker därmed den större delen av marknaden, men aktörer såsom Dialect och 

RingUp utelämnades då dessa är inriktade mot företag. 

En ytterligare avgränsning i uppsatsen är att det analyserade materialet rörde försäljning 

avseende mobila telefoniabonnemang både med och utan tillhörande mobil data.
6
 Den totala 

försäljningen per butik som har analyserats innefattade såväl nytecknade abonnemang som 

förlängning av befintliga abonnemang. Försäljning som exempelvis rör abonnemang som är 

renodlade mobila bredband utelämnades. Vidare togs det ingen hänsyn till om abonnemangen 

har sålts med eller utan mobiltelefon.  

Flera av de analyserade konkurrenterna är så kallade återförsäljare av mobilabonnemang, men 

även operatörerna själva säljer sina egna produkter och abonnemang i egna butiker. 

Försäljning i återförsäljarbutiker kan därför vara bra för Telenor Sverige, då deras egna 

produkter går att hitta även här. Trots detta var inriktningen att undersöka hur Telenor 

Sveriges egen butiksförsäljning skiljer sig åt. Försäljning via webbutiker har utelämnats och 

även försäljning via kringresande ”event-team” som på grund av sin rörlighet inte har någon 

fast försäljningsplats och därmed inte går att analysera i ett klusterperspektiv.  

1.4 Telenor och telekombranschen  

Telenor Sverige ägs av den norska Telenorkoncernen. Den norska Telenorkoncernen 

noterades på Oslobörsen år 2000
7
 och finns listad på Nordic Large Cap.

8
 Telenor Sverige 

                                                           
6
 Som beskrivits ovan finns det 12,6 miljoner aktiva abonnemang i Sverige.  1,22 miljoner av dessa är 

abonnemang som utöver samtalstjänster även möjliggör mobil datatrafik. Källa: PTS.   
7
 http://www.ne.se/lang/telenorkoncernen?i_h_word=telenor, 2012-02-23 

8
 https://www.nordnet.se/, 2012-02-23 
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arbetar med telekommunikationstjänster och ser sig själva som en helhetsleverantör inom 

detta område. Deras nät är tillgängligt för 99 procent av Sveriges befolkning. Telenor 

Sveriges verksamhetsbeskrivning är att ”bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att 

direkt eller indirekt utveckla, äga och driva mobila och fasta telekommunikationsnät samt att 

försälja och tillhandahålla tjänster inom bredband, tv och telefoni och bedriva därmed förenlig 

verksamhet”.
9
  

Telenor Sverige har genom åren förvärvat företag såsom Bredbandbolaget och Glocalnet som 

nu också är en del av Telenorkoncernen. Tillsammans med dessa förvärvade företag har 

Telenor Sverige över 2 miljoner abonnenter
10

 och under 2011 var årsomsättningen 11 650 

miljoner kronor.
11

 Förutom Norge, Sverige och övriga Norden har koncernen kunder såväl i 

Central- och Östeuropa som i Asien. Som en av världens största mobiloperatörer 

tillhandahåller de över 120 miljoner mobilabonnemang och Telenorkoncernen har ungefär 

32 900 anställda.
12

 

På den svenska marknaden finns det utöver Telenor ett flertal företag och aktörer som ägnar 

sig åt försäljning av telekommunikationstjänster med tillhörande telefoniabonnemang i 

butiker. Det går att handla ett Telenor-abonnemang i en butik tillhörande såväl Telenor som 

exempelvis The Phone House. Under våren 2012 hade de fyra operatörerna Hi3G (3), Tele2, 

Telenor och TeliaSonera och de för denna uppsats valda återförsäljarna totalt 421 butiker i 

Sverige som var inriktade på försäljning av telekomprodukter, mobilabonnemang och 

tillhörande tjänster.
13

  

Följande diagram (figur 1) visar de marknadsandelar som de olika operatörerna hade på 

abonnemang på mobila samtalstjänster och mobil data under 2011. Detta ger en fingervisning 

om hur marknaden är uppdelad mellan operatörerna sett till hur många abonnemang som 

tillhandahålls av respektive operatör. Den största operatören TeliaSonera hade under 2011 

cirka 44 procent av operatörsmarknaden följt av Tele2 med 33 procent och Telenor Sverige 

17 procent. Övriga operatörer utgör endast två procent av den svenska marknaden. 

                                                           
9
 https://orbis.bvdinfo.com, 2012-03-15 

10
 http://www.telenor.se/privat/om-telenor/index.html, 2012-02-23 

11
 http://press.telenor.se/pressrelease, 2012-02-23 

12
 http://www.telenor.se/privat/om-telenor/index.html, 2012-02-23 

13
 Enligt denna uppsats kartläggning. 
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Figur 1. Marknadsandelar, siffror från PTS, egen bearbetning.14 

Nästa diagram (figur 2) visar hur många butiker som respektive operatör och återförsäljare 

hade under februari år 2012. Totalt är det, som nämnts tidigare, 421 butiker. Den största 

aktören är The Phone House som är en oberoende återförsäljarkedja inom mobiltelefoni. De 

har 113 butiker och deras omsättning var under år 2010 ungefär 1,4 miljarder kronor.
15

 Efter 

The Phone House har TeliaSonera näst flest antal butiker med 90 stycken följt av Telenor med 

70 butiker. TeliaSonera har, som ovan nämnts, även 44 procents marknadsandel hos 

operatörerna. 

 

Figur 2. Antal butiker per aktör - februari 2012, egen kartläggning och egen bearbetning. 

                                                           
14

 http://www.statistik.pts.se/pts2010/index.html, avsnitt 5.2 figur 20, 2012-03-04 
15

 http://www.phonehouse.se/Omoss, 2012-02-23 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel beskriver den teoretiska referensram som legat till grund för uppsatsen och dess 

analys. Teorierna handlar om konkurrens, kluster och butiksplaceringar. Det ges även en 

kortare redogörelse av tidigare forskning, inriktad på klustereffekter, vilket ytterligare 

tydliggör utgångspunkten för denna uppsats. I slutet av kapitlet ges en sammanfattning av 

samtliga teorier och en redogörelse för dess relevans för studien. 

2.1 Konkurrens och distributionskanaler  

Konkurrens handlar om den rivalitet som finns mellan olika aktörer på en marknad.
16

 En 

fungerande konkurrens medverkar till att samhällets resurser används effektivt. Företag som 

utsätts för konkurrens och rivalitet från konkurrenter kan stimuleras att bli mer effektiva, samt 

att det kan öppna upp etableringsmöjligheter för nya företag. Resultatet av konkurrensen blir 

även att konsumenten får fler valmöjligheter, att utbudet av varor och tjänster utökas och att 

priserna kan pressas.
17

  

För att kunna sälja olika mobila telefoniabonnemang tillhandahåller både operatörer och 

återförsäljare butiker för försäljning. Genom att placera butiken i ett visst område kan en 

konkurrensfördel skapas och detta påverkar därför platsen för var en operatör eller 

återförsäljare väljer att placera en butik.
18

 

Ett annat sätt att skapa konkurrensfördel på är genom att operatörerna etablerar egna butiker. 

Då de har gjort detta kan de effektivisera hela distributionen och försäljningen, vilket gör det 

mer lönsamt då mellanhänder kan undvikas.
19

 Det blir även lättare för operatörerna att med 

egna butiker kunna motivera, träna, utvärdera och kontrollera de anställda i butikerna.
20

 

Distributionskanaler och placering är således en viktig del av ett företags strategi.
21

  

2.2 Porters fem drivkrafter  

Företag har olika syften och mål, vilka de strävar efter att uppnå. Det kan handla om mål för 

lönsamhet, tillväxt, marknadsandelar och så vidare. För att uppnå dessa syften och mål 

använder företagen olika medel och program. Företagen bör således precisera hur den egna 

                                                           
16

 http://www.ne.se/lang/konkurrens/228977, 2012-02-15 
17

 http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____2107.aspx, 2012-02-15 
18

 Jobber, D. (2004). s. 20 
19

 Ibid. s. 636 
20

 Ibid. s. 648 
21

 Ibid. s. 16 
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verksamheten ska se ut och hur den ska konkurrera inom sin bransch.
22

 Detta kallas för 

konkurrensstrategi och är viktigt för att ett företag ska kunna förutse förändringar i de faktorer 

som ligger till grund för konkurrensen. För att ge ett företag en ställning i branschen så att 

dess förmåga används på bästa sätt eller för att påverka företagets ställning genom vissa 

strategiska åtgärder gentemot konkurrenterna, utformas därmed en sådan strategi.
23

 

 

För att kunna genomföra en konkurrensstrategi bör ett företag hitta de olika samband som 

finns mellan företaget och dess omgivning. Detta för att branschstrukturen påverkar hur 

konkurrensens spelregler ser ut och vilka strategier företaget därmed kan använda sig av. En 

bransch och dess konkurrensläge beror, enligt Porter, på fem konkurrenskrafter. Intensiteten i 

branschkonkurrensen bestäms av hur starka dessa fem konkurrenskrafter är och blir därför 

avgörande vid ett företags utformning av sin konkurrensstrategi samt för företagets 

vinstpotential.
24

 

 

Porters fem drivkrafter 

1. Etableringshot – hur många företag som etablerar sig i en bransch beror på hur lätt 

eller svårt det är för företag att göra detta. Om de hinder som måste övervinnas för att 

etablera sig är höga, exempelvis omfattande investeringar, och/eller om de reaktioner 

som befintliga företag i branschen väntas ge är kraftiga, blir antalet nyetableringar inte 

lika många som om hindren hade varit låga och reaktionerna svaga. Om ett företag 

lyckas med sin etablering kan det innebära att lönsamheten hos de befintliga företagen 

blir lägre. Detta kan bero på att priserna på de andra företagens varor och tjänster 

minskar, men det kan även bero på att företagens kostnader ökar eller att kunderna blir 

färre för det enskilda företaget.
25

 

2. Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter – för att skapa en fördelaktig position på 

marknaden eller då pressen från konkurrenter är påtaglig kan ett företag vid tillfälle 

använda sig av olika taktiska åtgärder. Detta kan handla om prisutspel, 

reklamkampanjer eller produktlanseringar. Trots att dessa kampanjer utförs, som ovan 

nämnts; för att förbättra företagets egen position, kan även dessa taktiska åtgärder 

bemötas av olika vedergällningar från konkurrenter. Det innebär att det företag som 
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ursprungligen tagit initiativet för exempelvis en reklamkampanj inte nödvändigtvis får 

det bättre.
26

 

3. Tryck från substitutprodukter – de produkter och tjänster som ett företag producerar 

eller tillhandahåller kan i många fall ersättas av andra produkter eller tjänster, så 

kallade substitutprodukter. På grund av detta måste företagen inom en bransch hålla 

sina priser på en rimlig nivå för att deras kunder inte ska välja andra alternativa 

produkter som utför samma funktion. Att motverka substitutprodukter är inte bara av 

intresse för det enskilda företaget, utan även för hela branschen som detta företag 

verkar inom.
27

  

4. Köparnas förhandlingsstyrka – ett exempel på denna kan vara en köpare som köper 

stora volymer av ett företag och således blir av stor betydelse för företaget och dess 

försäljning. Köparen kan tvinga ned priset, förhandla om kvalitet eller om andra 

tillhörande tjänster, vilket kan göra att företag tvingas att konkurrera mot varandra för 

att göra kunden till lags utifrån dennes önskemål. Om en betydande kund har en 

avgörande påverkan, på ett företags försäljningsvolym, kan konsekvenserna bli 

förödande ifall denna kund går förlorad.
28

 

5. Leverantörernas förhandlingsstyrka – på samma sätt som köparna kan utöva 

förhandlingsstyrka gentemot ett företag kan även leverantörerna göra detsamma, fast 

sett till leveranser av produkter och/eller tjänster till detta företag. Om en leverantör är 

stor och levererar produkter eller tjänster till en mängd företag och som dessutom är 

viktiga för dessa företag, kan denna aktör minska vinsten i branschen genom att själv 

ta större del av företagarnas potentiella vinst. Detta kan göras genom exempelvis 

prishöjningar eller minskad kvalitet på de förmedlade produkterna eller tjänsterna.
29

 

2.3 Begreppet kluster enligt Porter 

För att ge en förklaring till begreppet kluster, som kan sägas vara relativt bred, kan en 

utgångspunkt vara definitionen som forskaren Michael Porter tagit fram. Denne anger att 

kluster är ”geografiska koncentrationer av med varandra förbundna företag och institutioner 

inom ett särskilt område. Kluster omfattar en rad olika sammankopplade industrier och andra 

enheter som är viktiga för konkurrensen. De omfattar till exempel leverantörer av speciella 

inputs som komponenter, maskiner, tjänster och infrastrukturer. Kluster vidgas också ofta 
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nedströms till distributörer och kunder och sidledes till tillverkare av kompletterande 

produkter och till företag förbundna genom färdigheter, teknologier eller gemensamma inputs. 

Slutligen inrymmer många kluster offentliga och andra institutioner – såsom universitet, 

tankesmedjor, standardiseringsorgan, yrkesutbildningscentra och branschorganisationer – som 

erbjuder specialiserad utbildning, information, forskning och tekniskt stöd”.
30

 

Kluster kan, med utgångspunkt i ovan angivna resonemang, sägas bestå av stora massor av 

konkurrenskraft i särskilda geografiska områden. Dessa massor kan bestå av sammanlänkade 

industrier eller andra enheter som är viktiga för konkurrensen. Kluster kan förekomma på 

olika nivåer såsom nationella, regionala eller mer stads- och gatuliknande nivåer. Exempel på 

välkända kluster är Silicon Valley, Hollywood och Wall Street. Dessa områden omnämns ofta 

och är väldigt välkända och bra exempel på detta fenomen.
31

 

Kluster kan främja samarbete och konkurrens. Motivationen för prestationer inom ett kluster 

kan vara hög då det finns en rivalitet på plats, vilket skapar en slags press på företagen. Vad 

det gäller konkurrensen kan den, enligt Porter, påverkas på tre sätt bland företagen i området.  

1. Med ökad produktivitet  

2. Med ökad innovationstakt  

3. Att klustret i sig stimulerar uppkomsten av andra verksamheter 

Ett bra exempel på det sistnämnda är det vinkluster som finns i Kalifornien. Där finns det ett 

flertal verksamheter som alla är uppbyggda kring vinodling på ett eller annat sätt. Dessa 

verksamheter innefattar odling, skördeutrustningsföretag, reklam, turism, restauranger, 

förpacknings- och etikettillverkning, men även utbildning för vinodling på University of 

California.
32

 Ur ett kundperspektiv kan företagen i ett kluster fungera som komplement till 

varandra, vilket är bra för kunder som kan hitta allt de vill ha inom ett visst produkt- eller 

tjänstesegment under en och samma ”resa”.
33

 

Ett växande kluster, eller ett kluster där företagen når ett bra resultat, signalerar möjligheter 

till andra aktörer som även de kan vilja etablera sig i området för att ta del av de fördelar som 

eventuellt kan fås av klustret.
34

 De företag eller verksamheter som är lokaliserade i ett kluster 

kan även slå ut andra företag som inte befinner sig i ett kluster och ett kluster kan även slå ut 
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ett annat.
35

 På samma sätt som att en verksamhet kan välja att etablera exempelvis en butik i 

ett kluster kan även företag flytta butiker mellan olika kluster för att alltid finnas i det som är 

mest ”levande”. Ett kluster är således under ständig utveckling, då företag kan flyttas eller nya 

företag kan etableras.
36

 

Ett företag kan även dra fördel av klustret, vilket kan göra att företaget kan agera som om det 

hade varit större. Exempelvis kan verksamheterna i ett kluster dra fördel av marknadsföring 

gjord av andra verksamheter i klustret, men även av den gemensamma marknadsföring som 

kan finnas i exempelvis branschtidningar.
37

 Ett kluster får däremot inte vara för inåtblickande 

eller för ”självupptaget” då det kan skapas en sorts kollektiv tröghet och stelhet, vilket kan 

bromsa företagens produktivitet, försäljning med mera.
38

 

2.4 Begreppet kluster enligt andra 

Det är långt ifrån enbart Porter som har analyserat och gett definitioner av klusterområdet. En 

annan professor som ägnat sig åt detta är Anders Malmberg som, till skillnad från Porter, inte 

anser att det finns någon fast definition av begreppet kluster.
39

  

Även Bergstrand et al. har åsikter om kluster; att dessa kan finnas i både mindre och större 

format samt att det inte finns någon bestämd gräns för vilka samlingar av företag som krävs 

för att det ska räknas som ett kluster.
40

 Det är inte heller bestämt i vilken geografisk 

omfattning eller hur många företag som måste finnas i klustret för att det ska definieras som 

just ett kluster eller vad som krävs för att klusterdynamik ska uppstå.
41

  

Det är emellertid troligt att en ”kritisk massa” behövs för att de positiva effekterna ska uppstå 

i ett klusterområde. Klustermiljöer skiljer sig troligen även åt beroende på vilken inriktning 

som företagen har eller om de exempelvis har sina konkurrensfördelar i verksamheter som är 

mer kunskapsbaserade.
42

  

Med ovanstående resonemang är inte alla kluster likadana och att olika kluster har olika 

tillvägagångssätt för att nå ett bra resultat. Då det inte finns någon klar definition av begreppet 
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kluster används det också på olika sätt.
43

 Att det inte finns något fast begrepp skapar, enligt 

Malmberg, förvirring om hur man ska närma sig ämnet och det är därmed viktigt att vara 

medveten om detta när ämnet undersöks.
44

   

Kluster och definitionerna av dessa har från början varit till för att redogöra för hur 

internationell konkurrenskraft kan uppstå. Det har alltså inte handlat om ett enskilt företag 

eller en enskild bransch utan samlingar av relaterade företag och branscher. Klusterbegreppet 

har dock i efterhand fått en dubbel betydelse av funktionellt sammanhängande industriella 

system respektive geografiskt avgränsade områden.
45

 

De förhållanden som förbinder företag i ett kluster kan vara av olika former. Först och främst 

handlar det om transaktionslänkar mellan kund och leverantör, konkurrens inom samma 

marknad och så kallade ”spill-overs”, vilka innebär bland annat kunskapsöverföring mellan 

företag och forskning och utveckling i gemensamma projekt.
46

  

Själva konkurrensen och rivaliteten mellan företagen i ett kluster, som Malmberg menar är 

intensiv, har emellertid genom intervjuer visats vara skapade av just klustret. Vid intervjuer 

med företag i kluster anger dessa att det är just klustret i sig som samlar konkurrenterna och 

att denna konkurrens skulle kunna undvikas om företagen valde att placera sina verksamheter 

på olika platser och inte enbart ta sikte på kluster. Intervjuerna visade även att företag i kluster 

har bra kunskap om varandra, men att många ser detta som ett problem snarare än en fördel.
47

  

Studier har även visat att de fördelaktiga effekterna med ett kluster försvinner eller till och 

med blir negativa när ett företags produktlivscykel når sin mognadsfas.
48

 Med andra ord 

vilken livslängd en produkt har, sett till dess försäljning och resultat. Produktlivscykeln 

brukar delas in i olika faser över tid, vilka består av en fas för introduktion, tillväxt, mognad 

och till sist en fas av stagnation och minskning.
49

 

Produktlivscykeln är något som även skulle kunna liknas vid när ett kluster blir överetablerat 

och det finns för många liknande aktörer på en och samma plats. Studier har visat att många 

av de fördelar och mycket av den kunskap som finns i ett kluster kan vara ”inbäddade” i 
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själva klustret och kan därför anses vara så kallad tyst kunskap och därmed svår att 

upptäcka.
50

  

2.5 Butiksplacering 

Enligt Bergström och Fölster spelar det stor roll var en butik är placerad och vilket läge den 

har. De framgångsfaktorer som en butiksplanerare måste tänka på är, enligt författarna, ”läget, 

läget och åter läget”. Detta då det inte spelar någon roll hur bra butiken är om det inte finns 

några kunder som besöker butiken. Många butiker fungerar bra tillsammans med andra 

butiker. Det är därför viktigt att inte bara ha många butiksgrannar utan även rätt sorts 

butiksgrannar. Butiker som är inriktade mot samma sorts kunder och som säljer relativt 

likartade varor väljer att etablera sig nära varandra för att butikerna vill dra nytta av de så 

kallade klustereffekterna. Enligt författarna attraherar butikerna i ett kluster ett större antal 

kunder till den egna butiken då den finns i ett kluster jämfört med om den skulle ha varit 

placerad för sig själv.
51

 

Vid butiksplanering går det även att ersätta en del av butiksläget med marknadsföring. Ett bra 

läge kan å andra sidan minska behovet att marknadsföring. Beroende på var butikerna är 

placerade varierar även lokalhyrorna, vilket också måste tas med i beräkningarna för var en 

butik ska placeras.
52

 Rätt utformning och lokalisering av butiker är, enligt författarna, en 

vetenskap i sig och en optimal utformning av butiker kräver därför både ”analys och 

fingertoppskänsla”.
53

 

2.6 Prestationsmätningar 

För att ett företag ska veta hur verksamheten går kan prestationsmätningar utföras. Detta 

innebär att olika aspekter på prestationer mäts och att så kallade prestationsmått används.
54

  

Syftet med dessa mätningar är att företag ska kunna se huruvida deras olika verksamhetsmål 

uppfylls. Det kan exempelvis handla om mål för försäljning, kvalitet och kundnöjdhet. För att 

nå de olika målen måste företagen utforma strategier för hur de ska gå tillväga och 

prestationsmätningarna hjälper därmed företaget att se om strategin fungerar eller om 

strategin måste utformas på annat sätt, som en sorts utvärdering.
55
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Det finns ett antal riktlinjer för prestationsmätningar. Dessa riktlinjer handlar bland annat om 

att prestationsmålen ska vara möjliga att relatera till ett företags strategi. De ska vara 

motiverande, men även begripliga och påverkbara.
56

  

2.7 Sticky Places 

För att understryka den breda ingångspunkt som måste finnas med vid undersökningar av 

kluster, industriella distrikt och de områden där företag verkar kan en forskningsrapport 

skriven av Markusen användas. I forskningsrapporten som heter ”Sticky Places in Slippery 

Space: A Typology of Industrial Districts” visar Markusen att det finns flera typer av områden 

och så kallade industriella distrikt, som måste närmas med ett brett ingångsperspektiv. Även 

Markusen ställer sig frågan, liksom Malmberg och Porter, vad som gör ett område attraktivt 

och hur områden kan bevara sin attraktion? Något som idag borde bli ännu svårare med 

dagens mobila företag och kommunikationssystem. Alternativet att flytta en verksamhet 

mellan olika områden finns, men det är naturligtvis kostamt och stör den dagliga 

verksamheten. Därför är det förbryllande hur vissa områden kan bevara den attraktiva 

dragningskraft som kan finnas i området medan andra områden helt saknar denna kraft.
57

  

De områden som Markusen har studerat benämns ”Sticky Places”. Ordet ska ge bilden av ett 

område där företag och verksamheter liksom klibbar fast i närheten av varandra. I sin studie 

har Markusen använt en induktiv analys där analyser av olika regioner i USA gjorts. Detta för 

att visa den attraktivitet som kan finnas i en region. Även att det kan vara svårt för vissa 

företag att flytta, till en annan region, då de utan området inte skulle prestera lika bra.
58

  

Markusen använder sig av följande definition för att beskriva ett industriellt distrikt: ”ett 

industriellt distrikt är ett avgränsade området för handel inriktad på ekonomisk verksamhet 

som har en distinkt ekonomisk specialisering, vare sig det handlar om tillverkning eller 

tjänster.”
59

 Exempel på industriella distrikt är enligt forskaren exempelvis: ”Marshallian 

industrial districts”, Hub-and-spoke districts” och ”Satellite industrial platforms”. Dessa 

distrikt kan alla identifieras på olika sätt. 

 ”Marshallian industrial districs” - identifieras av att det domineras av små lokalt ägda 

företag där investeringar sker lokalt och där en lokal kultur växer fram. Arbetstagarna 
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engagerar sig mer i området, än i det enskilda företaget. Samarbeten och förbindelser 

med externa företag utanför distriktet är få. 

 ”Hub-and-spoke districs” - dessa områden domineras av ett eller flera stora företag 

som omges av mindre företag såsom leverantörer. Investeringar sker lokalt men breder 

ut sig på ett globalt plan och samarbeten med företag är både lokala som externa. I 

dessa områden finns det ingen stark kultur i själva området utan här engageras 

arbetstagarna i de stora företagen.
60

 Små företag som finns i området åtnjuter de 

positiva effekterna som de stora företagen skapar.
61

  

 ”Satellite industrial platforms” - Dessa områden har en affärsstruktur som domineras 

av stora externt ägda företag. Investeringarna sker externt och samarbeten inom 

distrikten är få. Samarbeten sker på en högre nivå med externa företag som 

exempelvis med moderbolag.
62

  

För att ta det Marshallianska distriktet som ett exempel, fanns det tidigare inom forskningen 

åsikter om att det inte var ett måste att någon av parterna medvetet skulle behöva samarbeta 

för att distriktet skulle existera och fungera. Markusen menar dock att det på senare tid visats 

att ett samspel företag emellan ökar ett distrikts dragningskraft och just sannolikheten för att 

distriktet ska fungera.
63

  

Oavsett hur distrikten ser ut eller är uppbyggda, måste en medvetenhet finnas om att det inte 

finns någon fast definition av hur ett område eller ett distrikt ska definieras. Markusen menar 

att till och med Silicon Valley är en blandning av flera typer av distrikt och att det inte endast 

finns en fast definition av områden som detta. Därför måste modellerna av distrikt ges ett 

bredare perspektiv och endast fungera som förslag för hur områden ska beskrivas istället för 

att ge fasta definitioner för dessa distrikt. Det räcker inte med ett visst område och en viss 

definition, såsom distrikt eller kluster, för att ett område ska kunna förstås till fullo. Det 

bredare perspektivet skulle innebära mer kunskap om hur olika distrikt och områden fungerar. 

Detta då det exempelvis skulle tas mer hänsyn till distriktens lokala och regionala regler, 

kultur och även områdets mognadsfas. Det bredare perspektivet skulle även kunna förklara 

hur ett distrikts attraktivitet kan ändras, vilket kan vara möjligt beroende på vilka 

omständigheter som sker i distriktet.
64

 Exempelvis genom uppgradering av befintlig 
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expertis.
65

 Detta kan vara en nödvändighet då distrikt kan vara attraktiva under en viss tid för 

att sedan misslyckas med att upprätthålla sin attraktivitet.
66

 

Studien visar med andra ord vilka olikheter som kan förekomma mellan olika områden och att 

det inte finns en fast definition av hur ett område ska omnämnas. Ett bredare perspektiv 

behövs för att ta hänsyn till fler omkringliggande faktorer. Olika platser är helt enkelt mer 

attraktiva än andra och det finns bara ett fåtal områden som kan bli som just Silicon Valley. 

Markusen avslutar med att ”Sticky Places” är komplexa produkter av många bakomliggande 

faktorer och krafter som företagsstrategier, konjunktur, lokala och regionala regler med 

mera.
67

 

2.8 Tidigare forskning 

För att ytterligare tydliggöra denna uppsats utgångspunkt listas här tre korta exempel på vad 

tidigare forskning, inriktad på klustereffekter, har visat. Dessa är inriktade på 

dagligvaruhandeln i Spanien och USA och inte på sällanköpsvaror i Sverige, men visar ändå 

trots det tydliga mönster som är aktuella att lyfta fram i denna uppsats.  

 I en studie gjord av González-Benito et al. från 2005 visade det sig att butikers 

avstånd till varandra spelar en stor roll. Även om avstånden inte är så stora påverkas 

ändå konsumenten av avståndet då denne väljer vilken butik som ska besökas. Där 

skillnaden var störst, visade det sig att det var hela 41,3 procents skillnad i minskade 

intäkter för en butik om avståndet mellan butikerna minskades med 200 meter.
68

  

 I en studie av Haltiwanger et al. från år 2009 kom forskarna fram till att det fanns en 

betydande negativ inverkan på bland annat tillväxt hos butiker om en stor butikskedja 

som säljer liknande varor etablerades i närheten.
69

 Denna negativa effekt dämpades 

med avståndet mellan aktörerna.
70

 De skillnader som gick att se var bland annat att 

små befintliga butiker förlorade intäkter om den nyetablerade butiken låg inom ett 

område på 1,5 kilometer. Låg de mellan 1,5 till 9 kilometer från varandra var däremot 

intäktsförlusten endast en tredjedel jämfört med området upp till 1,5 kilometer.
71
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 Zhu et al. jämförde år 2007 placeringar för affärer tillhörande Wal-Mart, Kmart och 

Target. Även här visade det sig att avståndet spelar en stor roll då forskarna jämförde 

de intäkter som butikerna genererade.
72

 Effekten dämpades, även i denna studie, ju 

längre affärerna låg från varandra. När avståndet var mellan 3 till 15 kilometer var 

vinstbortfallet bara hälften så stort som om affärerna hade legat inom ett område på 3 

kilometer. Med andra ord var vinstbortfallet störst då affärerna fanns närmast 

varandra. Om avståndet mellan två affärer är mer än 15 kilometer så visades endast 

marginella effekter.
73

 

2.9 Sammanfattning och teoriernas relevans för studien 

Ovanstående teorier och studier visar att företag har olika syften och mål, vilka de kan nå med 

olika strategier på marknaden. Genom att precisera den egna verksamheten går det att bemöta 

konkurrensen från andra aktörer. Företag kan även använda sig av olika strategier för sina 

butiksplaceringar och därmed även dra nytta av så kallade klustereffekter. Detta för att göra 

den egna verksamheten så effektiv eller attraktiv som möjligt. Det är viktigt att förstå 

innebörden av kluster av butiker och vilka effekter som kan uppnås genom att finnas 

respektive inte finnas inom ett sådant samt vilka strategier ett företag kan använda sig av för 

att på bästa sätt utnyttja dessa. 

För en övergripande bild av tidigare forskning och teorier, se tabellöversikt för teorier i tabell 

1. Denna redogör för respektive studie och forskningsresultat vilka har fungerat som 

inspirationskällor för denna uppsats.  

Porters fem drivkrafter kan ses som en modell över de externa faktorerna som styr en 

organisations resultat och lönsamhet. Två av Porters drivkrafter är etableringshot och 

rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter. Dessa två går direkt att koppla till resonemanget 

om kluster och butiksplaceringar. Porter har även skapat en definition av kluster, vilket ger ett 

utgångsläge för hur forskningen inom detta område ska utformas. 

För att koppla övergripande klusterteorier till just Sverige och svenska förhållanden går det 

även att använda forskaren Malmbergs bidrag. Han visar dels svårigheten med att finna en 

korrekt definition av kluster som är tillämpbar överlag. Därmed måste fokus läggas på de 

aktörer som finns i de områden som väljs att definieras som kluster. Han visar även att det är 

                                                           
72
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svårt att bestämma vilken geografisk omfattning eller hur många företag som måste finnas 

inom ett område för att en klusterdynamik ska uppstå.  

Markusens bidrag blir det breda perspektiv som måste användas vid studier av denna sort och 

vid beskrivningar av industriella distrikt, företagsregioner och kluster. Det går inte endast att 

definiera ett område för att sedan tro och förvänta sig att området går att förstå utifrån den 

satta definitionen. Utgångspunkten blir att det är många faktorer som påverkar ett företag och 

en företagsregion som exempelvis konjunktur, lokala och regionala regler, kultur och 

områdets mognadsfas. 

Ytterligare forskningsbidrag, som direkt kan användas i denna studie, är bland annat att de 

fördelaktiga effekterna från ett kluster försvinner då ett företags produktcykel når sin 

mognadsfas, enligt Braunerhjelm et al.
74

  

Tidigare kvantitativa studier, likt denna uppsats, har visat att avståndet mellan butiker har en 

stor betydelse då en konsument ska välja vilken butik som denne ska besöka och därmed även 

vilka intäkter en butik får. Gonzales-Benito et al. visade att även om avstånden mellan butiker 

inte är så stora påverkas ändå konsumenten av avståndet i sitt val av vilken butik denne ska 

besöka. Haltiwanger et al. påvisade att det förekommer en betydande negativ inverkan på 

försäljningen, men även på tillväxten och sysselsättningsgraden, då butiker med liknande 

varor etableras i närheten. Slutligen visar forskning gjord av Zhu et al., att avstånden mellan 

butiker är väsentliga för de intäkter som en butik har. Ju längre avstånden är mellan butikerna, 

desto mindre är denna effekt på försäljningen.  

 

  

  

                                                           
74

 Braunerhjelm, P. & Carlsson, B. (1999). s. 290 



18 

 

Tabell 1. Tabellöversikt för teorier, egen bearbetning. 

Författare & verk Forskningsfråga År Teorier 
Analys och 

datametod 

Resultat & 

Slutsatser 

 

Porter – Competitive 

strategy och de 

strukturella 

krafterna (Porters 5 

krafter) 

 

Hur externa faktorer styr 

en organisations resultat 

och lönsamhet. 

 

2004 

 

Egenutvecklade 

begrepp och 

strategiteorier såsom 

Bains ”Industrial 

organisation-

tradition” och 

”structure-conduct-

performance”. 

 

 

Porter identifierade 

fem krafter utifrån 

tidigare teorier (1980) 

och eget arbete. 

 

Modell över de 

externa faktorerna 

som styr en 

organisations resultat 

och lönsamhet. 

 

Porter - Clusters and 

the New Economics 

of Competition. 

 

Varför är oddsen att hitta 

ett visst företag på en viss 

plats mycket högre än att 

hitta samma företag på en 

annan plats? 

 

1998 

 

Egenutvecklade 

teorier och begrepp 

som visas med hjälp 

av kartläggningen av 

kluster. 

 

Kartläggning av 

kluster I USA, Italien 

och Portugal. 

Exempelvis Silicon 

Valley, Hollywood, 

vinklustret i 

Kalifornien mm.  

 

Definition av kluster 

som: ”geografiska 

koncentrationer av 

med varandra 

förbundna företag 

inom ett särskilt 

område…” Det 

handlar om att både 

ge och ta för att det 

ska finnas någon 

samverkan i klustret. 

Konkurrens i 

geografiska 

områden. 
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Malmberg - Beyond 

the cluster - Local 

milieus and global 

connections 

 

I artikeln ställer sig 

Malmberg frågan hur ett 

företags prestation 

påverkas av dess placering 

och varför liknande och 

relaterade företag ofta är 

lokaliserade nära varandra. 

 

2003 

 

Malmberg tar 

utgångspunkt i 

Porters klusterteorier 

men framförallt i 

Porters diamant. 

 

Malmberg sätter upp 

fyra antaganden som 

han sedan utvärderar. 

 

Malmberg visar att 

en korrekt definition 

av ett kluster har 

varit svår att hitta i 

litteraturen. Han 

menar att det är 

viktigt att lägga 

fokus på aktörerna 

som finns i 

klusterområdena. 

 

Malmberg - 

Klusterdynamik och 

regional 

näringslivsutveckling 

– begreppsdiskussion 

och 

forskningsöversikt 

 

Utgångspunkt i frågor 

som: Hur vanligt är det 

med nära relationer företag 

emellan och i vilken 

utsträckning är sådana 

relationer geografiskt 

koncentrerade? Är 

företagskluster generellt 

mer 

framgångsrika än företag 

som inte ingår i ett 

kluster? Vilka relationer är 

de viktiga för att ett 

kluster ska vara 

framgångsrikt och kan 

man med politiska insatser 

 

2002 

 

Porter – 

klusteransatsen, 

diamantmodellen. 

Martin & Sunley, 

Enright, Larsson.  

 

Kvalitativt där 

författaren har gått 

igenom ett stort antal 

teoretiska och 

empiriska studier av 

kluster i Sverige och 

övriga länder.  

 

Klusterbegreppet har 

fått en dubbel 

betydelse av 

funktionellt 

sammanhängande 

industriella system 

respektive 

geografiskt 

avgränsade 

agglomerationer. Det 

är inte heller bestämt 

i vilken geografisk 

omfattning eller hur 

många företag som 

måste finnas i 

klustret för att det 
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bidra till skapandet av 

framgångsrika kluster? 

ska definieras som 

just ett kluster eller 

vad som krävs för att 

klusterdynamik ska 

uppstå.   

 

Bergstrand et al. – 

Sjätte AP-fondens 

rapport om regional 

tillväxt – En 

undersökning av 7 

regioner 

 

Syftet var att jämföra olika 

regioner. Vilka är de olika 

aktörerna i regionen? 

Vilka är regionernas 

främsta 

konkurrensfördelar? 

 

2006 

 

Begrepp för regioner 

– Rylander, Boye. 

Begrepp för hur man 

mäter tillväxt – 

Johannisson, 

Rylander, Asheim, 

Lindholm-

Dahlstrand. 

 

Undersökningar med 

utgångspunkt i 7 

regioner: Norrbotten, 

Skellefteå, 

Siljansregionen, 

Värmland, Jönköpings 

län, Kalmar län samt 

Bleking län. 

Kvantitativ affärsdata, 

SNI och SCB. 

 

Samarbetet 

mellan näringsliv, 

region och högskola 

måste vara 

koordinerat för att nå 

framgång för de 

företag som 

undersökts. I ett 

kluster är det därför 

av vikt att ha ett 

fungerande nätverk, 

där information och 

kunskap kan utbytas. 

 

Nordensky - 

Kartläggning av 

svenska 

klusterinitiativ 

 

Syftet var att undersöka 

klusterinitiativ i Sverige 

och skapa en aktuell 

kartläggning över dessa.  

 

2009 

 

Porter, Marshall, 

Lindqvist, 

Tillväxtverket, 

Vinnova,  

 

Kvantitativt med 

övergripande 

insamlingar från 

Vinnova och tidigare 

klusterkartläggningar 

för att kunna skapa en 

aktuell kartläggning. 

Uppdatering/förnyelse. 

 

Redovisning av 

kluster och hur de är 

utspridda. 
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Braunerhjelm et al.– 

Industry Clusters in 

Ohio and Sweden 

1975–1990 

 

Syftet med studien är 

tvådelad: dels formuleras 

en metod för hur man kan 

identifiera kluster av 

ekonomisk aktivitet inom 

ett land eller en region. 

Vidare används denna 

metod för att identifiera de 

huvudsakliga klustren av 

ekonomisk aktivitet i Ohio 

och Sverige samt deras 

utveckling. 

 

1999 

 

Befintliga teorier som 

de använder för att 

utveckla en metod för 

att hitta kluster. Tre 

kriterier: 

sysselsättning i 

området, antal 

företagskopplingar 

inom klustret och att 

klustret representerar 

en viss del av den 

totala ekonomiska 

aktiviteten inom 

”samma bransch”. 

 

Tillverkningsindustrier 

i Sverige (7 st.) och 

Ohio (6 st.).  

Kvantitativt. 

 

Studien bidrar med 

en metod för att 

analysera kluster på 

en högre analysnivå 

som kan identifiera 

kluster av hela 

industrier. Resultaten 

från studien visar 

bland annat att de 

fördelaktiga 

effekterna från 

kluster försvinner när 

ett företags 

produktcykel når sin 

mognadsfas. 

 

Asheim et al. -

Regional Innovation 

Systems: The 

Integration of Local 

Sticky and Global 

Ubiquitous 

Knowledge 

 

Syftet är att med ett 

“bottom-up”-perspektiv 

titta på företagens 

koppling till klustret.  

 

2002 

 

Regionala 

innovationssystem, 

kunskapsbaser. 

 

Författarna jämför fem 

olika kluster i norden, 

där var och en av 

dessa skapar en 

fallstudie. 

 

Inom kluster 

använder sig 

aktörerna av både 

lokala resurser och 

internationell 

kunskap för att 

stärka 

konkurrenskraften. 
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Gonzales-Benito et 

al. - Asymmetric 

competition in retail 

store formats: 

Evaluating inter- 

and intra-format 

spatial effects. 

 

Syftet var att analysera 

vilken roll butikens format 

har sett till konkurrens, 

interaktioner, tillväxt och 

reaktioner på marknaden. 

 

2005 

 

Klassiska modeller 

om rumslig 

interaktion, ”Classic 

models of spatial 

interaction”. 

 

Kartläggning av 63 

supermarkets i 

Salamanca, Spanien 

(163 000 invånare). 

Även 

shoppingbeteende hos 

konsumenterna under 

april 2002. 

Kvantitativt. 

 

Det visade sig att 

butikers avstånd till 

varandra spelar en 

stor roll. Även om 

avstånden inte är så 

stora påverkas ändå 

konsumenten av 

avståndet då denne 

väljer vilken butik 

som ska besökas. 

 

Haltiwanger et al. -

Mom-and-Pop Meet 

Big-Box: 

Complements or 

Substitutes? 

 

Syftet var att visa ifall det 

fanns någon negativ 

inverkan på tillväxt och 

sysselsättning i enskilda 

butiker eller butikskedjor 

ifall en ”superstore” 

etablerades i närområdet. 

 

2010 

 

Beräkningsmodeller. 

Tidigare studier 

(Basker, Neumark, 

Zhang, Ciccarella, 

Jarmin, Klimet, 

Miranda osv.) 

 

Kartläggning av 

superstores i 

Washington. 

Demografisk data. 

Databaser. 

Kvantitativt. 

 

Betydande negativ 

inverkan på tillväxt 

och 

sysselsättningsgrad 

på butiker vid stora 

butikskedjors 

etablerande i 

närheten då 

butikerna var 

inriktade på samma 

varor. 

 

Zhu et al. - Spatial 

Competition with 

Endogenous 

Location Choices: 

 

1. Hur viktigt är 

geografisk differentiering i 

denna bransch?  

 

 

2007 

 

Kartläggningen 

används av en modell 

över företags 

etablering och 

 

Kartläggning av Wal-

Mart-, Kmart- och 

Targetbutiker och 

intäktssiffror. 

 

Avstånden mellan 

butiker är väsentliga 

för intäkter. Dämpad 

effekt ju längre 
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An Application to 

Discount Retailing. 

2. Finns det synbara 

konkurrenshämmande 

effekter? 

3. Är dessa effekter 

kopplade till vilka aktörer 

som finns i närheten? 

lokaliseringsbeslut 

byggd på Bresnahan, 

Reiss och Berry. 

Kvantitativt. avstånd. 

 

Markusen – Sticky 

Places in Slippery 

Space: A Typology 

of Industrial 

Districts 

 

Vad gör ett 

företagsområde attraktivt 

och hur kan denna 

attraktivitet bevaras med 

dagens mobila företag och 

kommunikationslösningar? 

 

1996 

 

Forskningsöversikt 

och resonemang om 

industriella distrikt 

såsom ”Marshallian” 

och ”Italinate 

Industrial Districts”. 

 

Induktiv analys av 

regioner i USA. 

 

Studien visar vilka 

olikheter det kan 

finnas mellan olika 

områden och att det 

inte finns någon fast 

definition av hur ett 

område ska 

omnämnas. Det 

behövs ett bredare 

perspektiv för att ta 

hänsyn till fler 

omkringliggande 

faktorer innan 

slutsatser dras 

angående ett 

områdes attraktivitet. 
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3. Metod och material 

Detta kapitel beskriver vilken metod och vilket tillvägagångssätt som har använts i uppsatsen 

och vad analysen har baserats på. De områden som behandlas är vilket material som har 

använts, hur urval och insamling har gått till samt hur analysen har genomförts. Kapitlet 

avslutas med ett resonemang om den valda metoden och det valda materialet, kopplat till den 

analys som återfinns i nästa kapitel.  

3.1 Kvantitativ metod 

Denna uppsats har haft ett deduktivt arbetssätt, då befintliga teorier har använts för att dra 

slutsatser om de företeelser som har analyserats.
75

 Uppsatsen är kvantitativ då den metod som 

har använts för att samla in material, kartlägga, bearbeta och analysera materialet har varit av 

statistisk och numerisk karaktär. Uppsatsens analys grundar sig således på numerisk data och 

deskriptiv statistik för att ge en beskrivning av det insamlade materialet.
76

 

Det som legat till grund för uppsatsens analys är av uppsatsförfattaren framräknade 

medelvärden baserade på Telenor Sveriges försäljningsmaterial samt material från 

Telenorbutikernas besöksregistrering. Dessa data tog företagets kontaktperson Lisa Karlsson 

fram ur deras system och de grundar sig på försäljningsvolym per butik och dag samt antal 

besökare per dag och butik. Datan kring antalet besökare fördes in i ett Excel-dokument och 

datan kring försäljningsvolymer fördes in i ett annat Excel-dokument. Dessa dokument har 

sedan sammanförts av uppsatsförfattaren för att jämförelse- och genomsnittsvärden för de 

olika butikerna skulle bli möjliga att räkna fram. Besökar- och försäljningsvolymerna hade, 

innan materialet nådde uppsatsförfattaren, dividerats med olika faktorer för att Telenor ville 

säkerställa att den faktiska konverteringen inte skulle kunna gå att utläsa. 

Materialet som tillhandahållits av Telenor Sverige har alltså bestått av maskerade 

försäljningssiffror, med hänsyn till företagets sekretessregler. Både försäljningsmaterialet och 

besöksmaterialet hade dividerats med en för uppsatsförfattaren okänd konstant. 

Försäljningssiffrorna dividerades av en faktor och besökssiffrorna av en annan. Med andra ord 

analyserades försäljningssiffror och besökssiffror i lätt krypterad form och är därmed inte 

identiska med de faktiska siffrorna. De visar emellertid troget den ökning eller minskning 

över den aktuella tidsperioden och butikernas förhållande i varandra, vilket ligger till grund 

för uppsatsens analys, blir därmed trovärdig.  
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Då materialet samlats in under våren 2012 blir undersökningen ett sorts tvärsnitt. Resultatet 

visar med andra ord enbart hur det såg ut på telekommarknaden under just denna tid som 

undersökts, men materialet säger inget om hur det såg ut tidigare eller hur utvecklingen 

kommer att bli över tid.
77

  

Då ett stort antal telekombutiker har undersökts anses tillförlitligheten av undersökningen och 

det analyserade materialet vara högt och de data som har analyserats representerar därmed 

fenomenet kluster på ett bra sätt.
78

 Uppsatsen anses även kunna gå att genomföra på nytt med 

samma sorts kartläggning och undersökning. Det som skulle försvåra ett liknande 

genomförande är att analysen baseras på interna försäljningssiffror från Telenor Sverige, som 

har tillhandahållits för denna uppsats. Det går däremot att analysera andra aspekter och andra 

prestationsmått samt att andra butiksaktörer skulle kunna väljas som studieobjekt för att på så 

sätt kunna genomföra en liknande studie. En nackdel med en kvantitativ metod vara 

svårigheter med materialets tillgänglighet. Det som talar för en kvantitativ metod är att samma 

tillvägagångssätt kan användas oavsett tid, under förutsättning att data finns tillgänglig. 

Ytterligare fördel är att en kvantitativ metod ger mindre utrymme för subjektiva 

bedömningar.
79

  

Då det är ”hårda” värden som baseras på försäljning och besöksdata som undersökts går det 

att anta att denna undersökning skulle kunna gå att upprepa. Försäljningsmaterialet, 

besöksmaterialet och butikernas relation till varandra sett till försäljning kommer inte att 

ändra sig utan endast det sätt som Telenor Sverige väljer att presentera dem på, faktiska 

siffror eller kvotvärden. Materialet som baseras på Telenor Sveriges egna försäljningssiffror 

anses vara tillförlitliga då det är svårt att tro att de skulle försvåra en undersökning som i 

första hand skulle gynna dem själva och som de dessutom varit positivt inställda till. Dessa 

försäljningssiffror är den information som företaget baserar sin försäljningshistorik på och är 

således kontrollerad information. Att få en insyn som denna innebar med andra ord att 

materialets validitet blir stark. De konkurrenter och den marknad för telekom som undersökts 

avspeglar även hur marknaden såg ut vid denna tidpunkt för privatpersoner. Då 

uppsatsförfattaren själv inte har några kopplingar till företaget anses inte denne heller vara 

partisk utan presenterar således materialet, resultatet samt analysen på ett objektivt sätt.  
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3.2 Urval  

Alla 421 butiker som tillhör de valda operatörerna och återförsäljarna har analyserats och 

kartlagts för att hitta koncentrationer av butiker, så kallade kluster. De analyserade butikerna 

valdes utifrån att dessa butiker representerar marknaden för privatpersoner men även att de 

hade ett rimligt antal butiker som gjorde det möjligt att analysera dessa. Aktörerna bestod av 

totalt tre återförsäljare och fyra operatörer som har egna butiker för försäljning av sina 

produkter och tjänster. De aktörer som uppsatsen bygger på är totalt sju stycken och återfinns 

i tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Valda aktörer med butiker inom telekombranschen, egen bearbetning. 

Operatörer Återförsäljare  Antal butiker 

Hi3G (3)  64 

Tele2  26 

Telenor  70 

TeliaSonera  90 

 Mobilizera 43 

 Phone family 15 

 The Phone House 113 

Totalt  421 

 

3.3 Prestationsmått 

Som prestationsmått och jämförelseverktyg användes krypterade siffror rörande den 

genomsnittliga dagsförsäljningen för Telenor Sveriges egna butiker, samt krypterade siffror 

rörande butikernas genomsnittliga besök. Besöksandelarna gjorde att försäljningsandelarna 

för varje butik kunde divideras med antal besökare per butik vilket möjliggjorde en 

rättvisande bild butikerna emellan, då de ligger i olika områden och i olika städer. Vissa av 

deras butiker öppnade under år 2011, vilket medförde att de dagar då dessa butiker inte fanns 

subtraherades från det totala antalet försäljningsdagar. Detta för att försäljningssiffrorna skulle 

bli korrekt jämförbara.  

Försäljningsmaterial och besöksmaterial från Telenor Sverige har, som ovan nämnts, 

tillhandahållits i form av kvotvärden då företaget inte ville avslöja den faktiska försäljningen 

för varje butik. Att endast kvotvärden tillhandahölls från Telenor Sveriges sida hade med 

deras sekretessregler att göra och är då en process som alla, som ska undersöka samma 

fenomen med samma material, måste gå igenom. Detta är något som i sig skulle kunna 

försvåra en studie av liknande karaktär då försäljningssiffrorna inte blir lika tillgängliga som 

andra sorters material, såsom offentliga siffror och statistik. Hade försäljningssiffrorna visats i 
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pengar kunde eventuellt andra slutsatser kunnat dras och resonemanget kunde ha blivit 

annorlunda så det blivit mer tydligt mellan butikerna hur deras försäljning skilde sig åt. Även 

hade försäljning per butik kunnat kopplas till andra prestationsmått såsom omsättning med 

mera hos andra butiker och på så sätt ge fler infallsvinklar.  

Försäljningsmaterial av denna karaktär är ett relevant prestationsmått att använda för att mäta 

hur butiker kan påverka varandra. Det är trots allt butikernas försäljning i relation med 

varandra som ska jämföras och att då arbeta med försäljningsandelar, vilka konkurrenter som 

finns i de undersökta områdena och hur många de var, anses vara en bra utgångspunkt för att 

kunna besvara denna uppsats syfte och frågeställningar.  

Med ovan resonemang, sett till vald metod, urval och prestationsmått anses materialet vara 

generaliserbart utefter vad som funnits att arbeta med och de förutsättningar som givits. 

Uppsatsens handledare har även tagit del av källmaterialet. 

3.4 Datainsamlingens genomförande 

Med tidigare kapitels teoretiska referensram och metodresonemang definierades ett kluster i 

denna studie som ”geografiska koncentrationer av med varandra förbundna företag”, det vill 

säga ett antal butiker inom ett visst geografisk område. Då det är svårt att veta hur många 

butiker som behövs för att utgöra ett kluster, svårigheterna med detta beskrivs i teoriavsnittet, 

gjordes det för denna studie en uppdelning av de identifierade klustren som sedan låg till 

grund för uppsatsens analys och sökandet efter försäljningsmönster. Denna indelning 

omfattade de butiker i gatuläge som hade tre eller fler butiker inom ett område av 300 meter, 

liksom de köpcentrum och gallerior där antalet butiker var tre eller fler. Där antalet butiker i 

ett köpcentrum eller i en galleria var färre än tre butiker klassificerades det inte som ett 

kluster. Inte heller har de områden i gatuläge där antalet butiker var för få eller var placerade 

för långt ifrån varandra för att anta ha någon specifik effekt på varandra identifierats som ett 

kluster. Samtliga kluster omfattade en butik som Telenor Sverige tillhandahöll och denna 

butik är inräknad i det totala antalet butiker som fanns i klustret. Några avstånd har inte 

uppmätts mellan de butiker som fanns i gallerior. Detta beror dels på svårigheterna med att 

mäta dessa avstånd, men även för att det var en tids- och kostnadsfråga. Det var heller inte 

praktiskt möjligt att fysiskt besöka alla gallerior. Detta är dock något som rekommenderas vid 

vidare forskning inom området, för de fall resurserna är tillräckliga.   
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För att kunna göra omfattande analyser gjordes jämförelser av försäljning mellan: 

 Kluster och icke-kluster 

 Kluster i gallerior/köpcentrum och kluster i gatuläge 

 Kluster i gallerior/köpcentrum och icke-kluster i gallerior/köpcentrum 

 Kluster i gatuläge och icke-kluster i gatuläge 

 Icke-kluster i gallerior/köpcentrum och icke-kluster i gatuläge 

 Klusterstorlek  

Gränsdragningen för det antal butiker som skulle finnas i området för att det skulle räknas 

som ett kluster skapades efter att butikerna hade kartlagts och räknats. Det fanns, med andra 

ord, inte en fast definition innan själva materialet samlades in och analyserades utan samtliga 

butiker kartlades för att se hur många butiker som fanns i varje område. Detta för att inte 

någon information skulle försvinna i ett för tidigt skede. 

Den insamlade informationen angående telekombranschens aktörer och butiker har skett via 

de olika aktörernas hemsidor.
80

 Information om Telenor Sveriges egna butiker har erhållits 

internt från Telenor Sverige med innehåll om bland annat försäljningsandelar, besöksandelar 

och butiksplaceringar. All denna information har varit nödvändig för att kunna göra 

jämförelser mellan Telenor Sverige och de olika aktörerna på marknaderna, men även för att 

kunna identifiera kluster av butiker som analysen bygger på.  

All information rörande de olika aktörernas butiksplaceringar, adresser, postnummer och orter 

fördes in i Excel-dokument. Detta gjordes för att kunna sortera, filtrera och se de olika 

butikernas geografiska placeringar. Denna information togs sedan vidare och med hjälp av 

Google Maps
81

 mättes avstånden mellan de olika butikerna för respektive stad och område. 

Detta gjorde butiksplaceringarna ännu tydligare, då butiker kan ligga relativt nära varandra 

men på olika gatuadresser och med olika postnummer. Den tidigare forskningen som beskrivs 

i teoriavsnittet ovan, där forskare har mätt avstånd mellan olika butiker, har fungerat som 

inspiration för detta. Att mäta avstånden mellan butikerna är något som är nödvändigt för att 

kunna dra slutsatser om en butiks konkurrenter och om avstånd till dessa har någon påverkan 

på försäljningen. Det avstånd som fastställdes som maxgräns för hur stort område som räknas 

som ett kluster sattes, som tidigare nämnts, till 300 meter mätt utifrån Telenor Sveriges 

butiker. Detta avstånd valdes då gränsen var ett vanligt förekommande avstånd under denna 
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 Se källförteckningen för en komplett lista med adresser till respektive aktörs hemsida.  
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studies kartläggning av butikerna. Antingen fanns det många butiker inom detta område eller 

så var avståndet betydligt större.
82

 Figur 3 nedan från Google Maps visar ett exempel på hur 

telekombutiker kan vara placerade sett till gatuläge och maxgräns 300 meter från Telenor 

Sveriges butik.  

 

Figur 3. Kungsgatan, Stockholm. Google Maps. 

Då telekombranschen är omväxlande gällande etablering av butiker, var det nödvändigt att få 

så aktuella uppgifter som möjligt angående telekombutikernas placering. Därför används de 

butikplaceringar som fanns under februari år 2012. Det analysmaterial sett till försäljning och 

besökssiffror som användes var Telenor Sveriges egna material för helåret 2011. Att helåret 

2011 användes motiveras med att det inte skulle bli tillförlitligt om resultatet enbart från det 

första kvartalet år 2012 skulle användas, utan det blev mer rättvisande att visa försäljning per 

helår. Olika kampanjer, som inför exempelvis julhelgen och tillhörande mellandagsrea, har en 

stor inverkan på abonnemangsförsäljningen. 

För att göra försäljningsandelarna mellan butikerna så rättvisande som möjligt och för att 

undvika olika sorters storstads-, köpcentrum- och galleriaeffekter, som kan påverka 

försäljningsresultatet, användes besöksunderlag för Telenor Sveriges butiker. Det gick därmed 

att beräkna hur stor andel varje enskild butik utgjorde av den totala försäljningen, men även 

hur stor andel som en och samma butik utgjorde då hänsyn till besökare togs. Detta gör 

jämförelserna mer tillförlitliga då det kan skilja avsevärt mellan butiker beroende på i vilken 
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stad eller i vilket område de finns. Hänsyn till antal dagar som butikerna haft öppet gjordes 

också, vilket ytterligare ökar tillförlitligheten i jämförelserna. Med dessa uträkningar gick det 

att ta fram analysvärden, vilka gjorde jämförelserna möjliga. Antagandet att marknaden och 

konkurrensen var konstant och lika för alla butiker gjordes.  

 Analysvärde 1 visar hur butiksförsäljningsandelarna var fördelade, utan hänsyn till 

exempelvis de storstadseffekter som potentiellt skulle kunna ha förekommit. 

Analysvärde 1 är därmed viktigt för att visa hur försäljningen fördelade sig för olika 

områden och butiker. 

 Analysvärde 2 tar hänsyn till vissa effekter som skulle kunna påverka försäljningen, 

exempelvis storstadseffekter. Detta värde är framräknat med hänsyn till hur stor del av 

besökarna som respektive butik har haft under år 2011.  

 

              
                               

                                     
 

 

              
                                                

                                                      
 

 

Båda analysvärdena är, då Telenor Sveriges butiker har haft öppet olika lång tid, framräknade 

med hänsyn till antal dagar som de olika butikerna har haft öppet under år 2011. Med detta 

menas att om en butik exempelvis hade haft öppet i femtio dagar, dividerades butikens totala 

försäljningsandel med dessa femtio dagar. Att ett medelvärde för uträkningarna användes, 

motiveras med att det inte fanns några försäljningskvoter som stack ut ur mängden och 

därmed kunde störa användandet av medelvärdet. Därmed användes exempelvis inte 

medianvärden som hade varit mer beskrivande om extremvärden hade förekommit. 

Vid jämförelse av försäljningsandel relaterat till klusterstorlek beräknades medelvärdet av 

respektive butiks procentuella försäljningsandel sett till den totala försäljningsandelen för alla 

Telenor Sveriges butiker. För att få ett jämförelsetal mellan de olika klusterstorlekarna 

beräknades ett medelvärde för dessa. För att de skulle bli jämförbara beräknades den 
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sammanlagda procentuella försäljningsandelen för de butiker som fanns i en viss 

klusterstorlek dividerat med hur många butiker som utgjorde respektive kluster. Därefter 

kunde dessa tal sinsemellan jämföras för att utreda en eventuell inverkan av storleken på 

kluster som en butik befann sig i. 
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4. Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas kvantitativa data som har tagits fram i undersökningen.   Resultatet 

redovisas utifrån de jämförelser som har gjorts mellan olika butiker med hänsyn till Telenor 

Sveriges egen butiksförsäljning. För att underlätta presentationen används diagram och 

tabeller med tillhörande förklarande text. 

4.1 Övergripande resultat 

För att utgå från Telenor Sveriges butiker, går det att se att av de 70 butikerna fanns: 

 42 butiker i kluster 

 28 butiker i icke-kluster 

För att utforska hur många kluster som fanns av respektive storlek går det att se följande: 

 Antal kluster med 3 butiker: 13  

 Antal kluster med 4 butiker: 15  

 Antal kluster med 5 butiker: 6 

 Antal kluster med 6 butiker: 3 

 Antal kluster med 7 butiker: 5 

För att titta på var klustrena var placerade, sett till om de fanns i gatuläge respektive galleria 

eller köpcentrum, går det att se följande: 

 27 butiker fanns i gallerior eller i köpcentrum 

 15 butiker fanns i gatuläge  

Av de butiker som inte återfanns i något kluster var fördelningen följande: 

 19 butiker fanns i gallerior eller i köpcentrum 

 9 butiker fanns i gatuläge 
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4.2 Kluster och icke-kluster 

I detta avsnitt kommer endast benämningen ”galleria” eller ”gallerior” att användas men 

syftar på såväl gallerior som köpcentrum.  

Följande diagram (figur 4) visar en jämförelse av hur stor del av försäljningen som fanns i 

kluster respektive icke-kluster, för Telenor Sveriges butiker. Analysvärde 1 har använts och 

detta visar att 67 procent av Telenor Sveriges försäljning skedde i kluster. Här har inte hänsyn 

tagits till det antal besökare som varje butik hade. Resultatet tar däremot hänsyn till, som 

tidigare nämnts, det antal dagar som butikerna har haft öppet. Den resterande försäljningen, 

ungefär 33 procent, fanns i butiker som inte låg i kluster. Således var försäljningen i kluster 

nära dubbelt så stor som i icke-kluster.  

 

Figur 4. Försäljning – kluster respektive icke-kluster, egen bearbetning. 

För att titta på hur försäljningen var uppdelad på kluster och icke-kluster, med hänsyn till 

antal besökare för varje butik, kan nästa diagram (figur 5) användas. Försäljningen var här 

fördelad med ungefär 55 procent i kluster och cirka 45 procent i icke-kluster. 

67,30 
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kluster  

Kluster Icke-kluster 
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Figur 5. Försäljning – kluster respektive icke-kluster (besökare), egen bearbetning. 

Följande diagram (figur 6) visar hur försäljningen var fördelad mellan de olika 

klusterområdena. Här visas, då hänsyn inte tas till besökare, att nästan 46 procent av 

försäljningen sker i kluster i gallerior. Med andra ord där det fanns tre butiker eller fler. Detta 

följt av kluster i gatuläge med cirka 21 procent. Detta blir naturligtvis tillsammans samma 

summa som återfinns i figur 4, det vill säga cirka 67 procent av försäljningen skedde i kluster. 

Försäljningen för icke-kluster galleria och icke-kluster gatuläge utgör således resterande cirka 

33 procent. Fördelningen av försäljningen i icke-kluster var ungefär 21 procent i galleria och 

11 procent i gatuläge. 

 

Figur 6. Försäljning – kluster och icke-kluster samt butikslägen, egen bearbetning. 
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Följande diagram (figur 7), som tar hänsyn till antal besökare, visar liksom diagrammet ovan 

hur försäljningen var fördelad mellan kluster och icke-kluster. Försäljningen i kluster i 

gallerior var cirka 35 procent. I icke-kluster i gallerior var försäljningen nära 27 procent. För 

kluster i gatuläge var försäljningen ungefär 21 procent följt av icke-kluster gatuläge där 

försäljningen var 18 procent.  

 

Figur 7. Försäljning – kluster och icke-kluster samt butikslägen (besökare), egen bearbetning. 

 

  

34,55 

20,58 

26,63 

18,24 

Försäljning  - kluster och icke-kluster 
samt butikslägen (besökare) 

Kluster galleria Kluster gatuläge 

Icke-kluster galleria Icke-kluster gatuläge 



36 
 

4.3 Klusterstorlek 

För att titta på hur stor den genomsnittliga försäljningen var, beroende på klustrets storlek, 

kan nästa diagram (figur 8) användas. Diagrammet är framtaget utan hänsyn till det antal 

besökare som respektive butik har haft, det vill säga med analysvärde 1. I kluster med tre 

butiker var analysvärdet 1,4 följt av de med fyra butiker som hade analysvärdet 1,6. I de 

kluster med fem butiker var analysvärdet 1,7 efterföljt av de med sex butiker 1,5 och sju 

butiker 2,1. Sambandet mellan försäljning och klusterstorlek är nästintill positivt linjärt 

förutom mellan fem och sex butiker. Vid sex butiker ses en negativ trend innan den återigen 

blir positiv vid sju butiker i klustret. 

 

Figur 8. Genomsnittlig försäljning sett till klusterstorlek, egen bearbetning. 

Nästa diagram (figur 9) visar återigen den genomsnittliga försäljningen, sett till 

klusterstorleken. I dessa siffror tas hänsyn till hur många besökare som butikerna har haft. Vid 

tre butiker är analysvärdet 1,3 följt av fyra butiker 1,4. Vid fem butiker var analysvärdet 1,7 

följt av sex butiker 1,4 och sju butiker 1,1. Sambandet mellan försäljning och klusterstorlek 

var positivt upp till fem butiker. Vid fem butiker var försäljningen som högst för att sedan 

minska ju fler butiker som fanns i klustret. 
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Figur 9. Genomsnittlig försäljning sett till klusterstorlek (besökare), egen bearbetning. 

Då diagrammen ovan, figur 8 och 9, som visar den genomsnittliga försäljningen sett till 

klusterstorlek, sammanfogas i ett och samma diagram (figur 10) går det att mer tydligt se 

skillnaderna utifrån om hänsyn tas till antalet besökare eller inte.  

 

Figur 10. Jämförelse klusterstorlek med och utan hänsyn till antal besökare, egen bearbetning. 
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4.4 Konkurrenter och försäljning 

För att undersöka hur försäljningen kan skilja sig åt, beroende på vilka konkurrenter som 

påverkar Telenor Sveriges egen försäljning mest respektive minst, gjordes även jämförelser 

utifrån detta. Jämförelser gjordes mellan alla butiker, oavsett butiksläge och ifall butiken 

befann sig i ett kluster eller inte. Diagrammet i figur 11 visar hur fördelningen, sett till vilka 

konkurrenter som fanns i närheten av Telenor Sveriges butiker, såg ut för de tio Telenor 

Sverige-butiker som hade bäst respektive sämst försäljning. Analysvärde 2 användes, vilket 

innebar att hänsyn till besökare togs.  

 

Figur 11. Konkurrenter och försäljning, Telia avser TeliaSonera, TPH avser The Phone House, egen bearbetning. 

Där Telenor Sveriges butiker hade högst försäljning var andelen TeliaSonera-butiker 31 

procent, andelen The Phone House (TPH) 25 procent, Hi3G (3)-butiker 19 procent, 

Mobilizera cirka 13 procent, Tele2 6 procent och slutligen Phone family 6 procent.  

Där Telenor Sverige hade sämst försäljning var fördelningen följande: Hi3G(3) 26 procent, 

The Phone House (TPH) 26 procent, TeliaSonera cirka 19 procent, Tele2 15 procent, 

Mobilizera 11 procent och slutligen Phone family med cirka 4 procent. 
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5. Analys och slutsatser  

I detta kapitel redogörs det för uppsatsens analys och slutsatser, kopplat till det resultat som 

visats i föregående kapitel. Egna åsikter och kopplingar till teorierna presenteras i detta 

avsnitt. 

Frågeställningar för denna uppsats var: 

1. Hur påverkades försäljningen i Telenor Sveriges butiker av om deras butiker var 

placerade i telekomkluster eller inte och påverkade butiksplaceringarna i gallerior 

jämfört med gatulägen försäljningen?  

2. Går det att se några mönster på Telenor Sveriges butiksförsäljning relaterat till hur 

många butiker som finns i området alternativt sett till vilka konkurrenterna är?  

För att besvara dessa frågor kommer följande analys att belysa de olika aspekter och reslutat 

som kommit fram i undersökningen. 

Tabell 3. Resultatöversikt butiksförsäljning (%), utan hänsyn till besökare, analysvärde 1, egen bearbetning. 

Butiksförsäljning (%) Kluster Icke-kluster Totalt 

Gallerior 45,95 21,38 67,33 

Gatulägen 21,35 11,32 32,67 

Totalt 67,30 32,70 100 

 

Tabell 4. Resultatöversikt butiksförsäljning (%), med hänsyn till besökare, analysvärde 2, egen bearbetning. 

Butiksförsäljning (%) Kluster Icke-kluster Totalt 

Gallerior 34,55 26,63 61,18 

Gatulägen 20,58 18,24 38,82 

Totalt 55,13 44,87 100 

 

5.1 Kluster och icke-kluster  

Vad gäller fördelningen av hur många av Telenor Sveriges 70 butiker som fanns i ett kluster 

av butiker visade det sig att 42 butiker fanns i kluster och 28 butiker i icke-kluster. Detta är ett 

väntat resultat då många av butikerna fanns i större städer och då oftast i gallerior där 

koncentrationen av butiker överlag är hög. Den vanligaste storleken på ett kluster var de 

områden med tre eller fyra butiker. Detta kan ha att göra med att de olika aktörernas 
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butiksplanerare inte vill ha för många konkurrenter på samma plats då marknaden riskerar att 

bli mättad.  

För att titta på den totala försäljningen hos Telenor Sverige, utan att ta hänsyn till antalet 

besökare per butik, går det att se att 67 procent av den totala försäljningen skedde i just 

kluster. Som väntat var dessa butiker placerade i storstadsregioner och hade av naturliga skäl 

en högre försäljning än de butiker som fanns i mindre städer. Större städer har ett högre 

invånarantal och större kundströmmar både på grund av invånarantalet samt den eventuella 

turismen i staden. För att kunna göra en rättvis jämförelse togs det, som ovan nämnts, hänsyn 

till hur många dagar som respektive butik har haft öppet samt hur många besökare som 

respektive butik haft under år 2011. Då uträkningar gjordes med analysvärde 2, med hänsyn 

till besökare, visade beräkningar att försäljningen minskade till ungefär 55 procent. Detta 

visar att försäljningen i gallerior var hög, men att butikerna också har haft fler kunder att sälja 

till. Då hänsyn till besökare togs gick det att få fram ett mer rättvisande analysvärde som 

visade att nästan 45 procent av försäljningen ägde rum i icke-kluster. Detta till skillnad från 

de 33 procent, som inte korrigerats för antalet besökare, i samma områden. Detta visar att det 

förekom en hög försäljning i klusterområdena. Att försäljningen i kluster var lägre, då antalet 

besökare spelade in, kan vara ett naturligt inslag av exempelvis storstadseffekter. Således 

snedvrids resultatet av påverkan från sådana effekter om analysen inte korrigerar för antalet 

besökare. 

5.2 Galleria eller gatuläge  

Utifrån resultaten, i figur 6, då jämförelser gjordes mellan kluster i gallerior och kluster i 

gatulägen, enligt analysvärde 1, gick det att se att försäljningen i kluster i gallerior var hög. 

Den var mer än dubbelt så stor som i kluster i gatulägen. Försäljningen i kluster i gallerior var 

ungefär 46 procent mot cirka 21 procent i kluster gatulägen. Med andra ord var försäljningen 

högre i gallerior. Försäljningen i ett icke-kluster i gallerior var även den runt 21 procent vilket 

är nästan dubbelt så högt som i icke-kluster i gatulägen. Med ovan resonemang går det tydligt 

att se att ett kluster är väldigt attraktivt då ett företag vill ha en hög försäljning. 

För att resonera om hur försäljningen ser ut, ifall hänsyn till besökare tas, visar figur 7 att 

kluster i gatuläge låg på ungefär samma försäljningsnivå oavsett om denna hänsyn togs eller 

inte. Detta visar att det var en tämligen stabil försäljning som sker för dessa butiker. I icke-

kluster i gatulägen var däremot försäljningen högre. För de butiker som fanns i kluster i 

gallerior var försäljningen lägre, vilket kan förklaras med ett antagande att gallerior besöks av 
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många potentiella kunder som kan generera en stor försäljning för butikerna. En försäljning 

som, när den fördelas på antalet besökare, dock inte blir lika stor. Slutligen går det att se att då 

hänsyn till antalet besökare tas var försäljningen bäst i kluster som finns i gallerior följt av 

icke-kluster gallerior och kluster i gatuläge. Icke-kluster i gatuläge var det område som i snitt 

genererade den lägsta försäljningen.  

För att utreda hur stora skillnaderna i försäljning var mellan de olika placeringarna, både med 

avseende på om butikerna fanns i kluster eller inte respektive om de fanns i gallerior eller i 

gatulägen, beräknades dessa skillnader utifrån figur 7. Försäljningen tar hänsyn till antalet 

besökare, analysvärde 2, vilket är att föredra för att korrigera för eventuella storstadseffekter 

eller liknande. Försäljningen i kluster i galleria var 13,97 procentenheter högre än i kluster i 

gatuläge, vilket visar att det var bättre ur försäljningssynpunkt att vara placerad i en galleria. 

Vidare går det att se att försäljningen i icke-kluster galleria var 8,39 procentenheter högre än i 

icke-kluster i gatuläge. Sammanfattningsvis visar detta att galleria var att föredra även i ett 

icke-kluster vilket ger att det överlag var fördelaktigt att placera en butik i en galleria.  

Vidare var försäljningen 2,34 procentenheter högre i kluster i gatuläge än i icke-kluster i 

gatuläge. 7,92 procentenheter högre var försäljningen i kluster i galleria jämfört med i icke-

kluster i galleria. Detta tyder på att det försäljningsmässigt var bättre att ha butiken placerad i 

kluster, oavsett om det var i gatuläge eller i galleria. 

Dessa jämförelser tyder överlag på att det, för försäljningen, var bäst att finnas i ett kluster, 

helst i kombination med butiksplacering i en galleria.  

5.3 Klusterstorlek 

För att se hur försäljningen såg ut i de olika klustren, utifrån hur många butiker som fanns i 

klustret, utformades diagram för jämförelser (figur 8, 9 och 10). Dessa visar att försäljningen 

ökade då antalet butiker ökade från tre butiker till både fyra och fem butiker.  Den ökade även 

där hänsyn tagits till antalet besökare per butik och såväl för områdena med försäljning utan 

denna hänsyn. Försäljningen var, vilket framgår av diagrammen, högst i de kluster som 

innehöll totalt fem butiker. Då hänsyn togs till antal besökare minskade försäljningen då 

klustret blev större. Att den ökade för de klusterområden där hänsyn inte togs till antalet 

besökare beror troligtvis på att dessa butiker befann sig i stora gallerior och/eller i storstäder. 

Dessa områden kan antas vara populära och därmed locka många potentiella kunder.  
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5.4 Konkurrenter och försäljning 

För att utreda vilka konkurrenter som hade positiv respektive negativ inverkan ur 

försäljningssynpunkt för Telenor Sveriges egna butiker kan figur 11 användas. Denna visar 

hur fördelningen av konkurrenter såg ut i de områden som hade bäst respektive sämst 

försäljning. För att kunna göra rättvisande bedömningar har analysvärde 2 använts, där 

hänsyn tagits till antal besökare för respektive butik. Jämförelserna har gjorts övergripande 

och är inte uppdelade på kluster eller icke-kluster.  

De bäst säljande butikerna hade en högre andel av TeliaSonera-butiker i sin närhet, i denna 

uppsats beräknat på 300 meter. Där försäljningen var sämst var andelen TeliaSonera-butiker 

därmed lägre. Detta kan exempelvis bero på att de områden där det även fanns TeliaSonera-

butiker var bra och attraktiva försäljningsområden. Det kan även bero på att Telenor Sveriges 

egen butiksförsäljning påverkades positivt av det fanns TeliaSonera-butiker i närheten. 

Tvärtom var det i de områden där det fanns en högre andel Hi3G-butiker. Där påverkades 

Telenor Sveriges försäljning negativt då det var en högre andel Hi3G-butiker i närheten. Detta 

kan antingen bero på att Hi3G-butikerna fångade upp en del av Telenor Sveriges kunder eller 

så var dessa butiker etablerade på platser som generellt inte genererade lika stor försäljning. 

Vid jämförelser av hur försäljningen såg ut sett till andel The Phone House butiker i närheten 

sågs att denna aktör inte hade någon större inverkan på Telenor Sveriges egna butiker. Samma 

sak gällde Mobilizera och Phone family där påverkan inte heller var nämnvärt stor. En 

anledning till denna blygsamma påverkan från Mobilizera och Phone family kan vara att 

dessa aktörer inte var stora sett till antal butiker. För Tele2 gick det däremot att se att dessa 

butiker hade en negativ inverkan på Telenor Sveriges butiker. Det kan likaväl vara så att 

Tele2-butikerna oftast fanns representerade i samma sorts områden som TeliaSonera och 

därmed omfattas av samma resonemang ovan. 

5.5 Slutsatser  

Då kluster kan locka till sig kunder på ett annat sätt än en enskild butik som ej befinner sig i 

kluster kan detta ge effekten att kunder får kännedom om att det finns ett antal butiker som 

tillhandahåller telekommunikation inom ett visst område som utgörs av klustret. Därmed kan 

kunderna bege sig till klustret för att konsumera sådana produkter och tjänster, utan att i 

förväg för sin egen del specificera vilken av butikerna som de ska besöka eller handla i.  

Precis som Porter menar kan det, när ett företag lyckas med sin etablering, innebära att 

försäljningen hos de befintliga företagen blir lägre. Detta kan bero på att priserna på 
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företagens varor och tjänster måste sänkas för att hamna i nivå med de kringliggande 

butikernas prissättning. Det kan även bero på att företagens kostnader för exempelvis 

marknadsföring ökar eller att kunderna blir färre för det enskilda företaget. Å andra sidan kan 

ett kluster locka kunder till området vilket även teorierna vittnar om. Så vad som medför 

bättre eller sämre försäljning i detta fall går inte säkert att säga. Dock är det viktigt att 

analysera sin marknad och det geografiska område där ett företag planerar att etablera en 

butik. Har ett annat företag inom samma bransch nyligen lagt ner en butik i området eller 

flyttat från området måste detta analyseras. Det kan indikera att området i sig redan innefattar 

en hög konkurrens. Att analysera området i förväg kan förebygga att ett företag som etablerar 

sig i området i längden inte får tillräckligt hög försäljning. Att kartlägga kundströmmar och 

möjligheterna för potentiella kunder att besöka området är också viktigt. Om det exempelvis 

byggs nya transportmöjligheter eller parkeringsplatser etcetera kan detta indikera att fler 

kunder kan komma att besöka området framöver. Det i sig kan ge utrymme för att ytterligare 

en butik inom samma bransch kan etableras i området.  

Att en butik som inte ligger i ett kluster ofta är ensam om att erbjuda sina produkter och/eller 

tjänster i ett område gör att kunden blir mer styrd av den butikens utbud och priser. I ett 

kluster kan däremot kunden välja på plats utifrån skyltade erbjudanden etcetera. Det kan även 

tänkas vara lättare att ”prova runt” mellan olika liknande butiker i ett kluster. För kunden 

räcker det då med att ha kännedom att det finns ett område med flera butiker som 

tillhandahåller vissa produkter eller tjänster och kunden behöver då inte ta ställning till 

huruvida en enda butik uppfyller den kundens efterfrågan i service, utbud, priser med mera. 

Frågeställning 1 besvaras med att försäljningen påverkades positivt då butikerna var placerade 

i telekomkluster genom en högre försäljning. Placeringen av butiker i gallerior jämfört med 

gatulägen påverkade även den försäljningen positivt. Butiker som var placerade i gallerior 

hade en högre försäljning än de som var placerade i gatulägen. Således är den bästa 

kombinationen att placera en telekombutik i ett kluster i en galleria. 

Vilken placering och närhet som butikerna hade spelade roll för försäljningen. Det som denna 

studie kan visa är hur just försäljningen såg ut och inte vilka övriga effekter som påverkade 

butikerna. För att utreda vilka konkurrenter som förekom i de bäst säljande områdena för 

Telenor-butikerna, fanns det en högre andel av TeliaSonera-butiker i närheten. Telenor 

Sveriges försäljning påverkas däremot negativt av att finnas i närheten av aktörer såsom Hi3G 
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och Tele2. Övriga aktörer som The Phone House, Mobilizera och Phone family har däremot 

inte någon större inverkan på Telenor Sveriges egen butiksförsäljning. 

Frågeställning 2 besvaras med att det förekom mönster för hur Telenor Sveriges 

butiksförsäljning såg ut relaterat till hur många butiker som fanns i deras närhet. Den högsta 

försäljningen fanns i de områden där det totala antal butiker var fem stycken. Med andra ord 

bör en butiksplanerare leta efter klusterområden där det redan finns fyra butiker för att sedan 

etablera den egna och femte butiker där. Telenor Sveriges butiksförsäljning påverkades 

positivt av att ha TeliaSonera-butiker i sin närhet, men däremot negativt av att finnas i 

närheten av Hi3G- samt Tele2-butiker. 

Även om det nu finns skillnader mellan de olika butiksplaceringarna, finns det både fördelar 

och nackdelar med att finnas respektive inte finnas i ett kluster. Om en butik inte finns i ett 

kluster kan det innebära att butiken missar många av de gemensamma positiva effekter som 

ett kluster kan ge. Samtidigt kan samma butik gå miste om många kunder som på grund av 

konkurrensen vänder sig till konkurrenterna istället. Även om försäljningen inte alltid skulle 

gå bra, finns det ändå oftast skäl för att finnas i ett kluster. Skulle inte Telenor Sveriges 

butiker finnas där kan deras frånvaro missgynna dem då deras tillgänglighet kan ifrågasättas 

och att de då skulle förlora fler kunder än om de inte fanns i ett kluster, trots icke optimal 

försäljning. Det är viktigt att finnas på de platser som kunderna besöker och att vara tillänglig. 

Att befinna sig på rätt plats är en nyckelfaktor för att skapa ett komplett väl fungerande 

varumärke och servicekoncept. 

5.6 Vidare forskning 

För vidare forskning kan en bra utgångspunkt vara att göra en liknande analys men även 

inkludera exempelvis vilken köpkraft som finns i de analyserade områdena. Även att utreda 

hur demografin ser ut i området är relevant för att se vilka kunder som kan tänkas besöka de 

olika butikerna. Olika branscher och butiker riktar sig till olika kunder och kundkretsar. Det är 

vikigt att en butik finns där dess tilltänka målgrupp också befinner sig. Dels för att butiken ska 

uppnå en bra försäljning, men även för att ha potential att attrahera nya kunder och på så sätt 

växa. Det skulle även gå att göra en mer omfattande studie där försäljningssiffror för alla 

valda aktörer analyseras för att få en större helhetsbild av marknaden och konkurrensen. 

Denna uppsats tar hänsyn till alla butiker som Telenor Sverige tillhandahöll under den valda 

tidsperioden, vilket gör att inget stickprov har gjorts och att resultatet visar på hur 

försäljningen faktiskt var fördelad. Trots detta kan det även vara intressant att ta reda på andra 
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prestationsmått för att se hur lönsamheten överlag påverkas och inte enbart försäljningen. Att 

mäta flera prestationsmått skulle kunna ge ett större underlag som skulle kunna användas för 

att påvisa skillnader och deras storlek sett till flera aspekter. En butiks lönsamhet behöver inte 

vara bra bara för att försäljningen är hög. Vid planering av en butiks etablering är det därför 

viktigt att beakta flera aspekter än enbart försäljningen. En aspekt skulle kunna vara möjlighet 

till tillväxt i området och att mäta flera aspekter, såsom kostnader för att etablera butiken på 

en viss plats, är ett måste för att få en komplett analys. Anledningen till behovet av att utreda 

den verkliga lönsamheten beror också på att denna analys enbart kan utvärdera skillnaderna 

mellan de olika butiksplaceringarna sett till andelar av försäljning och besök eftersom de 

riktiga värdena inte framgår. 

Forskare som Malmberg och Markusen visar med sina forskningsrapporter att ett bredare 

perspektiv måste tas vid forskning av kluster, industriella områden eller företagsregioner. Det 

finns inget facit för hur ett företag kommer påverkas av att finnas i en viss region, ett speciellt 

industriellt distrikt eller i ett kluster. Denna utgångspunkt är även något som måste tas i 

beaktande i denna uppsats, då de resultat som analysen kommit fram till, kan bero på flera 

saker.  
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Bilaga 1 – Butiker i gatuläge där det fanns 3 butiker eller fler med maxavstånd 300 meter 

Företag Butik Adress Postnummer Postort Avstånd till butik från Telenor 

(m) 

Telenor Borås, City Österlånggatan 46 503 37 Borås  

Telia Borås Allégatan 41 503 32 Borås 110 

3 3Butiken Borås  Stora Brogatan 16 503 30 Borås 220 

The Phone House The Phonehouse Borås Torggatan 19 503 34 Borås 280 

Telenor Eskilstuna, City Kungsgatan 21 632 20 Eskilstuna  

3 3Butiken Eskilstuna  Kungsgatan 21 632 20 Eskilstuna 0 

The Phone House The Phonehouse Eskilstuna Kungsgatan 24 632 20 Eskilstuna 180 

Telenor Göteborg, Kungsportsplatsen Kungsportsplatsen 2 411 10 Göteborg  

Telia Göteborg City Kungsportsplatsen 2 411 10 Göteborg 0 

Phone Family Kungsgatan Kungsgatan 61 411 08 Göteborg 100 

3 3Butiken Kungsportsplatsen Östra Larmgatan 15-21 411 07 Göteborg 110 

The Phone House The Phonehouse GBG Kungsgatan Kungsgatan 56 411 08 Göteborg 160 

Tele2 Fredsgatan 7 Fredsgatan 7 411 07 Göteborg 240 

Telenor Halmstad, City Storgatan 28-30 302 43 Halmstad  

3 3Butiken Halmstad  Köpmansgatan 2 302 42 Halmstad 190 

The Phone House The Phonehouse Halmstad Köpmansgatan Köpmansgatan 2 302 42 Halmstad 190 

Telia Halmstad Brogatan 9 302 43 Halmstad 290 

Telenor Helsingborg, City Kullagatan 28 252 20 Helsingborg  

3 3Butiken Helsingborg   Kullagata 8-10 252 20 Helsingborg 140 

Tele2 Kullagatan Kullagatan 2 252 20 Helsingborg 200 

Telenor Karlskrona City Ronnebygatan 38 371 33 Karlskrona  

The Phone House The Phonehouse Karlskrona Borgmästaregatan 22 371 34 Karlskrona 285 

3 3Butiken Karlskrona Borgmästaregatan 20 371 34 Karlskrona 300 

Telenor Karlstad, Mitt i City Järnvägsgatan 14 652 25 Karlstad  
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Telia Karlstad Järnvägsgatan 7 652 25 Karlstad 67 

The Phone House The Phonehouse Karlstad Drottninggatan 22 652 25 Karlstad 110 

3 3Butiken Karlstad  Järnvägsgatan 2 652 25 Karlstad 170 

Telenor Kristianstad, City Östra Boulevarden 5 291 31 Kristianstad  

The Phone House The Phonehouse Kristianstad Östra Boulevarden 42 291 31 Kristianstad 67 

Telia Kristianstad Östra Boulevarden 32 291 31 Kristianstad 160 

3 3Butiken Kristianstad Östra Storgatan 44 291 31 Kristianstad 220 

Telenor Linköping, City Nygatan 22 582 27 Linköping  

3 3Butiken Linköping Nygatan 22 582 19 Linköping 0 

Telia Linköping City Tanneforsgatan 8 582 24 Linköping 150 

The Phone House The Phonehouse Linköping City Stora Torget 3 582 19 Linköping 210 

Telenor Malmö, Södra Förstadsgatan Södra Förstadsgatan 10 211 43 Malmö  

3 3Butiken Malmö City Södra Förstadsgatan 10B 211 43 Malmö 0 

Telia Malmö City Södra Förstadsgatan 7 211 43 Malmö 6 

The Phone House The Phonehouse Malmö Södra Förstadsgatan Södra Förstadsgatan 2 211 43 Malmö 89 

Tele2 Södra Tullgatan 2 Södra Tullgatan 2 211 40 Malmö 220 

Telenor Stockholm, Drottninggatan Drottninggatan 70 111 21 Stockholm  

3 3Butiken Drottninggatan Drottninggatan 65 111 36 Stockholm 120 

The Phone House The Phonehouse STHLM Drottninggatan Drottninggatan 56 111 21 Stockholm 140 

Telenor Stockholm, Kungsgatan Kungsgatan 36 111 35 Stockholm  

Telia Stockholm Kungsgatan Kungsgatan 36 111 35 Stockholm 0 

3 3Butiken Kungsgatan Kungsgatan 37 111 56 Stockholm 19 

Tele2 Kungsgatan 35 Kungsgatan 35 111 56 Stockholm 49 

The Phone House The Phonehouse STHLM Sveavägen Sveavägen 26 111 57 Stockholm 110 

The Phone House STHLM Kungsgatan Kungsgatan 29 111 56 Stockholm 140 

Telenor Stockholm, Östermalm Humlegårdsgatan 2 114 46 Stockholm  

Telia Stockholm Humlegårdsgatan Humlegårdsgatan 7 114 46 Stockholm 66 

The Phone House The Phonehouse STHLM Nybrogatan Nybrogatan 26 114 39 Stockholm 72 
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3 3Butiken Östermalm Grev Turegatan 15 114 46 Stockholm 140 

The Phone House The Phonehouse STHLM Grev Turegatan Grev Turegatan 13 114 46 Stockholm 160 

Telenor Stockholm,  Vällingby Vällingby Torg 65 162 65 Vällingby  

3 3Butiken Vällingby Vällingby Torg 67 162 65 Vällingby 4 

Telia Vällingby Vällingby Torg 5 162 65 Vällingby 105 

The Phone House The Phonehouse Vällingby Vällingbygången 2 162 65 Vällingby 130 

Telenor Örebro, City Drottninggatan 34 702 10 Örebro  

The Phone House The Phonehouse Örebro Drottninggatan Drottninggatan 34 702 10 Örebro 0 

Telia Örebro Drottninggatan 20 702 10 Örebro 170 

 

  



52 
 

Bilaga 2 – Butiker i galleria eller köpcentrum där det fanns 3 butiker eller fler 

Företag Butik Adress Postnummer Postort 

Telenor Burlöv Kronetorpsvägen 2 232 37 Arlöv 

Tele2 Burlöv Center Kronetorpsvägen 2 232 37 Arlöv 

3 3Butiken Burlöv Kronetorpsvägen 2 (Burlöv Centre) 232 37 Arlöv 

The Phone House The Phonehouse Arlöv Kronetorpsvägen 2 232 37 Arlöv 

Telenor Farsta, Farsta centrum Farstaplan 27 123 47 Farsta 

Telia Farsta Farstagången 12 123 47 Farsta 

Tele2 Farsta Centrum Farsta Centrum 25 123 47 Farsta 

3 3Butiken Farsta Farstaplan 25 123 47 Farsta 

Mobilizera Farsta Centrum Farstaplan 25 123 47 Farsta 

The Phone House The Phonehouse Farsta Centrum FarstaPlan 25 123 47 Farsta 

Telenor Frölunda, Frölunda Torg Frölunda Torg 421 42 Frölunda Torg 

Telia Frölunda Frölunda Torg 421 21 Västra Frölunda 

Tele2 Frölunda Torg Frölunda Torg, Hus B 421 42 Västra Frölunda 

3 3Butiken Frölunda Frölunda Torg 421 42 Västra Frölunda 

The Phone House The Phonehouse Frölunda Torg Frölunda Torg 421 42 Västra Frölunda 

Telenor Gävle, Gallerian Nian Gallerian Nian, Drottninggatan 9 803 20 Gävle 

Telia Gävle Drottningg. 12 803 20 Gävle 

3 3Butiken Gävle  Drottninggatan 9 (Gallerian Nian) 803 20 Gävle 

The Phone House The Phonehouse Gävle - Gallerian Nian Drottninggatan 9 803 20 Gävle 

Telenor Göteborg, Nordstan Götgatan 15 411 05 Göteborg 

Telia Göteborg Nordstan Götgatan 11 411 05 Göteborg 

3 3Surf Store Nordstan Lilla Klädpressaregatan 19 411 05 Göteborg 

The Phone House The Phonehouse GBG Spannmålsgatan Spannmålsgatan 16 411 05 Göteborg 

The Phone House The Phonehouse Nordstan Lilla Klädpressaregatan 7 411 05 Göteborg 

Tele2 Nordstan Postgatan 49 411 06 Göteborg 

3 3Butiken Nordstan Postgatan 26-32 411 06 Göteborg 
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Telenor Göteborg, Backaplan Krokegårdsgatan 5 417 05 Göteborg 

Telia Backaplan Backavägen 2 417 05 Göteborg 

Mobilizera Backaplan Backavägen 2 417 05 Göteborg 

The Phone House The Phonehouse Backaplan Motorgatan 1 417 05 Göteborg 

Telenor Hyllinge, Familia Dragaregatan 7 260 61 Hyllinge 

The Phone House The Phonehouse Familia Dragaregatan 7 260 61 Hyllinge 

Mobilizera Familia Dragaregatan 7 260 61 Hyllinge  

Telenor Jönköping, A6 Kompanigatan 3 553 05 Jönköping 

Telia Jönköping A6 Kompanigatan 40 553 05 Jönköping 

3 3Butiken Jönköping A6 Kompanigatan 3-13,A6 Center 553 05 Jönköping 

Telenor Kista, Kista Gallerian Kista Gallerian, Kista gången 164 91 Kista 

The Phone House The Phonehouse Kista Galleria - Brandesgången Brandesgången 164 40 Kista 

The Phone House The Phonehouse Kista Galleria - Kistagången Kistagången  164 40 Kista 

Telia Kista Kista Galleria 164 91 Kista 

Tele2 Kista Galleria Kistagången 164 91 Kista 

3 3Butiken Kista Galleria Kista Galleria 164 91 Kista 

Mobilizera Kista Centrum Hemgången 164 91 Kista 

Telenor Kungsmässan, Göteborg Kungsmässan 434 38 Kungsbacka 

Telia Kungsmässan, Kungsbacka Kungsmässan 434 38 Kungsbacka 

3 3Butiken Kungsbacka Kungsmässan 434 38 Kungsbacka 

The Phone House The Phonehouse Kungsmässan Kungsmässan 434 38 Kungsbacka 

Telenor Linköping, Tornby Ikanohuset 581 28 Linköping 

Telia Linköping Ikanohuset Ikanohuset 581 28 Linköping 

3 3Butiken Ikano Svedengatan 1, IKANO huset 581 28 Linköping 

The Phone House The Phonehouse IKANO huset Svedengatan 14 581 28 Linköping 

Telenor Löddeköpinge, Center syd Marknadsvägen 7 246 41 Löddeköpinge 

3 3Butiken Center Syd Marknadsvägen 7, Center Syd 246 41 Löddeköpinge 

Telia Löddeköpinge Center Syd Marknadsv. 7 246 42 Löddeköpinge 
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The Phone House The Phonehouse Löddeköpinge - Center Syd Marknadsvägen 7 246 42 Löddeköpinge 

Telenor Nacka, Nacka Forum Romansvägen 10 131 40 Nacka 

Telia Nacka Romansvägen 8 131 41 Nacka 

Tele2 Nacka Forum Vikdalsvägen 131 53 Nacka 

3 3Butiken Nacka Forum Forumvägen 12 131 53 Nacka 

Mobilizera Forum Nacka Vikdalsvägen 2-4 131 53 Nacka 

Phone Family Nacka Forum Vikdalsvägen 6 131 53 Nacka 

The Phone House The Phonehouse STHLM Nacka-Forum Nacka Forum 131 53 Nacka 

Telenor Norrköping, Hageby centrum Lidaleden 8 603 59 Norrköping 

3 3Butiken Hageby Hageby Centrum 603 59 Norrköping 

Mobilizera Hageby Centrum Timmermansgatan 54 603 59 Norrköping 

The Phone House The Phonehouse Hageby Centrum Hageby Centrum 603 59 Norrköping 

Telia Hageby Centrum Lidaleden 8 600 14 Norrköping  

Telenor Partille, Allum Nils Henrikssons väg 3 433 35 Partille 

Telia Allum - Partille Nils Henrikssons v 3 433 35 Partille 

3 3Butiken Partille Nils Henrikssons väg 3 433 35 Partille 

The Phone House The Phonehouse Partille Nils Henrikssons väg 3 Allum: 3 433 35 Partille 

Telenor Skärholmen  Storholmsgatan 17 127 48 Skärholmen 

Telia Skärholmen Bredholmsg. 7 127 48 Skärholmen 

Tele2 Skärholmen Centrum Storholmsgatan 127 48 Skärholmen 

3 3Butiken Skärholmen Bredholmsgatan 7 127 48 Skärholmen 

Mobilizera Skärholmen Centrum Bredholmsgången 7 127 48 Skärholmen 

Phone Family Skärholmens Köpcentrum Bredholmsgatan 127 48 Skärholmen 

The Phone House The Phonehouse Skärholmens Centrum Bredholmsgatan 3 127 48 Skärholmen 

Telenor Solna, Centrum Bibliotekstorget 24 171 45 Solna 

Mobilizera Solna Centrum Greta Garbos v. 13  169 40 Solna 

3 3Butiken Solna C Bibliotekstorget 14A 171 45 Solna 

The Phone House The Phonehouse Solna Biblioteksgatan 18 171 45 Solna 
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Telenor Gallerian, Stockholm Hamngatan 37 111 53 Stockholm 

The Phone House The Phonehouse STHLM Gallerian Plan 2 Brunkebergstorg 10 111 51 Stockholm 

Tele2 Gallerian Hamngatan 37 111 53 Stockholm 

3 3Butiken Gallerian Hamngatan 37 111 53 Stockholm 

Telenor Stockholm, Västermalm St Eriksgatan 45 112 34 Stockholm 

3 3Butiken Västermalmsgallerian S:t Eriksgatan 45 112 34 Stockholm 

Mobilizera Västermalmsgallerian S:t Eriksgatan 45 112 34 Stockholm 

The Phone House The Phonehouse STHLM Västermalmsgallerian Sankt Eriksgatan 45 112 34 Stockholm 

Telenor Fältöversten Karlaplan 13  115 20 Stockholm 

Telia Stockholm Fältöversten Karlaplan 13 115 20 Stockholm 

The Phone House The Phonehouse STHLM Fältöversten Valhallavägen 144 115 24 Stockholm 

Telenor Liljeholmen Liljeholmstorget 7 117 63 Stockholm 

Mobilizera Liljeholmens Centrum Liljeholmstorget 12 117 61 Stockholm 

3 3Butiken Liljeholmen Liljeholmstorget 3, plan 2 (gatuplan) 117 63 Stockholm 

Phone Family Liljeholmen Galleria Nybohovsbacken 38 117 63 Stockholm 

The Phone House Liljeholmen Liljeholmstorget 117 63 Stockholm 

Telenor Stockholm, Ringen Ringvägen 132 116 61 Stockholm 

Telia Stockholm Ringen Ringvägen 115 118 60 Stockholm 

Mobilizera Ringen Centrum Ringvägen 100 118 60 Stockholm 

The Phone House The Phonehouse STHLM Ringen Ringvägen 115 118 60 Stockholm 

Telenor Telenor  Ladugårdsvägen 14 461 70 Trollhättan 

Telia Trollhättan Ladugårdsvägen 12 461 70 Trollhättan 

3 3Butiken Överby Ladugårdsvägen 14 461 70 Överby 

Telenor Täby, Täby Centrum Storgatan 105 183 34 Täby 

Tele2 Täby Centrum Storgatan 284 183 13 Täby 

Phone Family Täby Centrum Täby Centrum 183 13 Täby 

Telia Täby Centrum Stortorget 247 183 32 Täby 

Mobilizera Täby Centrum Stortorget, Marknadsvägen 15 183 34 Täby 
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The Phone House The Phonehouse Täby Täby Centrum 183 34 Täby 

3 3Butiken Täby C Stora torget 249 A 184 34 Täby 

Telenor Uppsala, S:t Per Svartbäcksgatan 7-11 753 20 Uppsala 

Telia Uppsala S:t Per S:t Per Gallerian, Svartbäcksgatan 7 753 20 Uppsala 

3 3Butiken Uppsala  Svartbäcksgatan 7, S:t Per Galleria 753 20 Uppsala 

Telenor Ödåkra, Väla Väla Centrum 260 36 Ödåkra 

Telia Helsingborg Väla Centrum Ödåkra 260 36 Ödåkra 

3 3Butiken Väla  Väla Centrum (Butik 114) 260 36 Ödåkra 

The Phone House The Phonehouse Ödåkra-Väla Marknadsvägen 9 260 36 Ödåkra 

Telenor Örebro, Marieberg Säljarevägen 1 702 36 Örebro 

Telia Marieberg Galleria Säljarevägen 1 702 36 Marieberg 

3 3Butiken Marieberg  Varuvägen 10c 702 36 Örebro 

Mobilizera Marieberg Galleria Varugatan 10 702 36 Örebro 

The Phone House The Phonehouse Marieberg Marieberg 702 36 Örebro 
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Bilaga 3 – Telenor Sveriges butiker i gallerior och köpcentrum – icke-kluster 

 

Företag Butik Adress Postnummer Postort 

Telenor Alingsås, Storken Kungsgatan 25 441 30 Alingsås 

Telenor Borås, Knallerian Skaraborgsvägen 62-64 506 30 Borås 

Telenor Eskilstuna, Tuna Park Gunborg Nymans väg 2 632 22 Eskilstuna 

Telenor Göteborg, Bäckebol Homecenter Transportgatan 1 422 46 Hisings Backa 

Telenor Kalmar, Giraffen Polhemsgatan 3 392 39 Kalmar 

Telenor Karlstad, Bergvik Frykmans väg 1 653 46 Karlstad 

Telenor Huddinge, Heron City Dialoggatan 2 141 75 Kungens Kurva 

Telenor Karlskrona, Amiralen Verkövägen 7, Amiralen Köpcentrum 371 62 Lyckeby 

Telenor Malmö, Hansakompaniet Malmborgsgatan 6 211 38 Malmö 

Telenor Malmö, Triangeln Köpcentrum Södra Förstadsgatan 41 211 43 Malmö 

Telenor Malmö, Jägersro Jägersro Center 213 75 Malmö 

Telenor Norrköping Ingelsta Shopping Koppargatan 20 602 23 Norrköping 

Telenor Nyköping, Västerport Västra Storgatan 14 611 31 Nyköping 

Telenor Skövde, City Hertig Johans torg 4 541 30 Skövde 

Telenor Stinsen Shoppingcenter Glimmervägen 10-14 191 62 Sollentuna 

Telenor Sundsvall, Birsta Gesällvägen 1 857 53 Sundsvall 

Telenor Trelleborg, Valen Köpcentrum Algatan 16 231 42 Trelleborg 

Telenor Västerås, Kvarteret Igor Vasagatan 25 722 15 Västerås 

Telenor Växjö, City Affärshuset Tegnér, Storgatan 36-40 352 31 Växjö 
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Bilaga 4 – Telenor Sveriges butiker i gatuläge – icke-kluster  

 

Företag Butik Adress Postnummer Postort 

Telenor Göteborg, Avenyn Kungsportsavenyn 23 411 36 Göteborg 

Telenor Hässleholm Godtemplaregatan 1 281 31 Hässleholm 

Telenor Kalmar, City Kaggensgatan 10 392 32 Kalmar 

Telenor Lund, City Västra Mårtensgatan 2 223 51 Lund 

Telenor Norrköping, City Hantverkaregatan 23-25 602 32 Norrköping 

Telenor Elins Esplanad, Skövde Köpmannagatan 3 541 45 Skövde 

Telenor Stockholm, Hamngatan Hamngatan 26 111 47 Stockholm 

Telenor S:t Eriksgatan S:t Eriksgatan 35 112 39 Stockholm 

Telenor Stockholm, Götgatan Götgatan 71 116 21 Stockholm 

 


