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Sammanfattning 

Att det har blivit en ökad digitalisering i handeln de senaste 10 åren är ingen hemlighet. Internet 

har skapat möjligheter som tidigare inte funnits och att handla elektroniskt har blivit en stor 

företeelse på marknaden. Elektronisk handel, med andra ord e-handel, har ökat kraftigt de 

senaste åren och förutspås även att bli ännu större i framtiden. Digitaliseringen har gjort att 

människor har fått nya beteenden och att konkurrensen på detaljhandelsmarknaden har 

förändrats. Med både förändrat beteende och en annorlunda konkurrens påstås det att 

detaljhandeln är inne i ett skifte nu, ett skifte som förändrar branschen och med stor sannolikhet 

påverkar de fysiska butikerna på marknaden. E-handel har gjort det möjligt för minskade 

sökkostnader och priser, lägre distributionskostnader och att avstånd blir möjliga att sudda ut. 

Samtidigt har kunder efterfrågat smidiga och enkla affärer vilket har gjort att e-handel har vunnit 

allt fler kunder.  

Syftet med denna uppsats är att se om det blir någon inverkan på de fysiska butikerna inom 

detaljhandeln när det gäller försäljning, antal sysselsatta och antal arbetsställen när användningen 

av e-handel ökar i Sverige. Studien baseras på en kvantitativ metod där tidigare studier samt 

regressionsanalyser utgör grunden. Regressionsanalysen genomförs på data inhämtad från 

myndigheter samt organisationer och de tre beroende variablerna är omsättning per person i 

fysiska butiker, antalet sysselsatta i fysiska butiker samt antalet arbetsställen inom detaljhandeln. 

Resultaten som skattas tyder på att det finns en trend som visar att när e-handelsanvändning ökar 

så minskar försäljning per person i de fysiska butikerna, det går dock inte att säga att e-

handelsanvändningen är det som påverkar försäljningen. Resultatet tyder även på att det inte med 

säkerhet går att säga att antalet sysselsatta eller arbetsställen kommer påverkas av en ökad e-

handelsanvändning i Sverige.  

 Nyckelord: detaljhandel, e-handel, fysiska butiker, digitalisering 
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Abstract 

That a digitization has taken place in the retail industry in the last 10 years isn’t a secret. The 

internet has created new opportunities and electronic commerce has been a large-sized 

phenomenon on the retail market. Electronic commerce, in other words the e-commerce, has 

increased sharply in recent years and is predicted to grow even bigger in the future. Digitization 

has created new behaviors among consumers and new competitive situations on the retail 

market. With both new behaviors and new competitive situation, the retail industry is changing 

and with great probability also the brick-and-mortar stores will be affected by it. E-commerce has 

made it possible to reduce search costs and prices, to have lower distribution costs and make it 

possible to overcome distance. At the same time, the consumers demand smooth and simple 

business, which has made e-commerce use even stronger among the customers.  

The purpose of this thesis is to see if the brick-and-mortar stores sales, employment or number 

of workplaces are affected by an increase in the use of e-commerce in Sweden. The study is 

based on a quantitative method with previous studies and regression analysis as the foundation of 

the study. The regression analysis is performed with data from retail organizations and the 

dependent variables in the regression is revenue per capita in brick-and-mortar stores, 

employment and number of workplaces. The results of the study indicate a trend in the retail 

market where the revenue per capita decrease in brick-and-mortar stores while the e-commerce 

use increase, however it cannot be claimed that e-commerce affects the sale in brick-and-mortar 

stores. The results also indicate that it is not possible to conclude that e-commerce use will affect 

the number employed or number of workplaces in Sweden.  

Keywords: retail industry, e-commerce, brick-and-mortar stores, digitizing 
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1.0 INLEDNING 

1.1 INTRODUKTION 

Handeln i Sverige förändras i konstant takt med människors nya sätt att leva och konsumera. 

Inom detaljhandeln sker även detta och sedan internet gjorde intåg i hushållen har mycket skett. I 

mitten av 1990-talet fick internet sitt stora genombrott och till följd av det utvecklades It-bubblan 

(Stiernstedt 2011). Under 1990-talet förutspåddes det att digitaliseringen var ”den nya ekonomin” 

(Nationalencyklopedin u.å.a), vilket i sin tur gjorde att investerare fick tilltro till att det skulle ske 

ett paradigmskifte. Ett skifte där allt framöver kommer att inträffa och genomföras på webben 

och inte i vårt fysiska samhälle. Med internets framfart startas många så kallade dot-combolag 

som sysslade med internet och IT. Många av de nystartade företagen värderades på kort tid till 

miljonbelopp på börsen utan några direkta större intäkter, men den starka tilltron på framtida 

vinster för bolagen gjorde att det investerades stora summor pengar i dessa internetföretag. 

Många av företagen som sysslade med IT övervärderades och år 1999 inträffade toppen på It-

bubblan. Några månader efter brister bubblan och många bolag blir ett fiasko där flera biljoner 

dollar går till spillo (EFN 2017).  

Nu nästan 20 år efter it-bubblans topp är det som var en miss då en succé nu. Företagen som 

idag använder digitala plattformar är de största på marknaden och digitala plattformar anses vara 

framtidens affärsmodell (Strand 2018). Några av de största och mest framgångsrika företagen 

som baserar sin affärsmodell på digitala plattformar är Facebook, Google och Amazon (Strand 

2018). Internet har gjort det möjligt för handel över nätet och e-handeln har växt sig stark de 

senaste åren med befolkningens ökade användning av internet. I Sverige är det inget undantag 

utan den ökade digitaliseringen har gjort att e-handeln växt snabbt och under år 2017 handlade 

svenskarna för totalt 83,4 miljarder kr inom detaljhandelssektorn där 16 % av summan var från e-

handel från utlandet (PostNord 2018a).  

Enligt Arnberg et al. (2018) pågår det ett skifte inom detaljhandeln där allt mer handlas genom 

internet och e-handeln får ökad omsättning för varje år som går. Digitaliseringen spelar en viktig 

roll, handeln är där kunderna är och nu med digitaliseringen flyttar kunderna ut på nätet samt 

skaffar nya beteenden, vilket även handeln gör. Den ökade digitaliseringen gör att det blir en 

ökad konkurrens och det blir allt lättare för företag att nå större marknader och fler kunder, både 

i och utanför landet (Forne 2017). Med den ökade konkurrensen har detaljhandelns priser 

pressats och en negativ prisutvecklingen i flera branscher inom detaljhandeln har skett (Forne 
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2017). Den ökade digitaliseringen och e-handelns expansion tyder på att det kan bli negativa 

effekter för de fysiska butikernas tillväxt inom detaljhandeln både i stadskärnor och gallerior samt 

köpcentrum (Jakobsson 2017). I Dagenshandel 14 maj 2018 gick det att läsa: 

”Butiksdöden värre an väntat. Enligt Svensk Handels nya prognos kan 11 000 butiker och 49 000 jobb i 

detaljhandeln försvinna till 2025.”-Björk (2018). 

Den ökade konkurrensen mellan e-handel och fysiska butiker börjar bli allt mer påtaglig och även 

om e-handeln fortfarande har en relativt liten del av den totala detaljhandeln har den ökat i 

kraftig fart och ser ut att även fortsätta göra de. E-handelns tillväxt går i en snabb fart samtidigt 

som tillväxten i butiker stannar av allt mer, vilket gör framtiden oviss för de fysiska butikerna 

(PostNord 2018b).  

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Under de senaste åren har vi sett en förändring på den svenska detaljhandelsmarknaden där 

försäljningen för e-handel har haft en konstant uppgång och kan börja ses som ett hot för våra 

fysiska butiker. Omsättningarna för e-handeln ökar kraftigt för varje år och blir en allt större 

konkurrens till de traditionella fysiska butikerna samtidigt som kunderna får nya beteenden. 

Därför kommer frågeställningarna vara: 

Hur påverkar e-handelanvändningen försäljningen i fysiska butiker per person? 

Kommer antalet anställda inom den fysiska handeln minska när e-handelsanvändning ökar? 

Påverkas antalet arbetsställen inom detaljhandeln när användningen av e-handel ökar? 

1.3 SYFTE 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad för påverkan e-handelsanvändning bland konsumenter har 

på försäljning i fysiska butiker, antalet anställda i fysiska butiker och antalet arbetsställen inom 

detaljhandeln i Sverige.  
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1.4 AVGRÄNSNING 

Uppsatsen avgränsas och fokuserar på den svenska marknaden. Det är endast 

detaljhandelsbranschen som berörs och den begränsas till att studera omsättning, anställda och 

arbetsställen inom detaljhandeln för att se vad det blir för påverkan. Studien baseras på 

årsperioden 2009 till 2017 respektive 2009 till 2016. I studien kommer det inte vara möjligt att ta 

hänsyn till vilken typ av butiker och handelsmöjligheter som finns i olika delar av Sverige. Detta 

kan göra att omsättningar kan påverkas olika i olika regioner.  

1.5 DISPOSITION 

Kapitel 2 I första delen av kapitlet kommer handel och dess bakgrund att beskrivas, både historia 

om den svenska handeln samt handel i fysiska butiker och e-handel förklaras. Kapitlet går vidare 

och beskriver sedan det skifte som pågår i handeln just nu, det går djupare in på konsumenters 

beteende samt konkurrenssituationen som förändras av e-handel och internet. Tidigare studiers 

resultat inom ämnet presenteras och även detaljhandelns framtid diskuteras. I slutet av kapitlet 

presenteras de olika hypoteserna som ska testas och analyseras i denna studie.   

Kapitel 3 I detta kapitel redogörs metoden som används i studien. Data för studien beskrivs 

samt förklaras och teori om den ekonometriska metoden som används presenteras. Vidare 

beskriver kapitlet variablerna och modellerna i studien.  

Kapitel 4 Detta kapitel presenterar de olika modellernas regressionsresultat. Svaren sammanfattas 

i tabeller och olika sorters ekonometriska åtgärder för problem med studiens data presenteras 

samt används.  

Kapitel 5 I det näst sista kapitlet presenteras en analys av resultatet och vad studien visar. Även 

en diskussion om konkurrensen och tidigare studier jämförs med denna studies resultat.  

Kapitel 6 Det sista kapitlet beskriver vilken slutsats som går att dra samt presenterar förslag på 

vidare forskning.   
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2.0 HANDEL, BETEENDE OCH KONKURRENS 

Handel definieras i Nationalencyklopedin som ett begrepp som används om verksamheter vilket 

har till uppgift att omsätta varor, tjänster och kapital mellan människor och områden 

(Nationalencyklopedin u.å.b). På ett effektivt sätt ska handel sammanföra köpare med säljare på 

en marknad även om de är långt ifrån varandra eller är i närheten av varandra, handel är en 

ekonomisk verksamhet och i normala fallet gynnar handel båda parter (Johnson u.å.). Handel 

inrikes i ett land kan delas upp i partihandel och detaljhandel (Nationalencyklopedin u.å.b). 

Detaljhandel är distributionskedjans sista steg för varor som kommer från producenten och som 

ska levereras till konsumenten. Ett annat ord för detaljhandel är minuthandel och den kan delas 

in i två undergrupper, sällanköpsvaror och dagligvaror (Nationalencyklopedin u.å.c). 

2.1 HANDELNS HISTORIA I SVERIGE 

Tidigare i Sverige skedde bara handel på marknadsplatser i vissa städer som fick förmånen att 

bedriva handel, dock till största delen var handeln måttlig på denna tid. Invånarna i Sverige var 

fattiga och självhushållning var det vanligaste. Under mitten av 1800-talet ökade 

levnadsstandarden inom Sverige och urbaniseringen började ta fart, aktiebolag uppkom och även 

ekonomiska föreningar bildades. Med framsteg inom teknik ökade utbudet av affärer i början av 

1900-talet. Postorderhandel samt större butiker med ett större utbud utanför stadskärnorna 

uppkom och städerna växte sig större. Allt fler invånare flyttade från landsbygden vilket gjorde 

att torghandeln expanderade i städerna. Torghandel moderniserades senare till saluhallar och inte 

långt efter kom även det första svenska varhuset Nordiska Kompaniet (Bergman et al. 2017). 

Detaljhandeln utvecklades och vid 1920-talet fick de flesta butikerna skyltfönster, telefon och ett 

lager. Vid denna tid bildades även det Kooperativa Förbundet (Coop) och skapade en viktig roll 

för handeln då det skilde sig från aktiebolag, medlemmarna ägde den ekonomiska föreningen. 

Butikskedjor lanserades och kedjorna blev effektivare än tidigare fristående butiker. Kedjorna 

skapade möjligheten att erbjuda varor för lägre priser än sina konkurrenter och det gjorde att 

flera fristående små butiker drevs ut från marknaden på långsikt (Bergman et al. 2017). 

På 1960-talet börjar de externa köpcentrumen utanför stadskärnorna växa och ta en större del av 

detaljhandelsmarknaden i Sverige. Utanför stadskärnor är priset på mark lägre och det blir möjligt 

att skapa stora butiker med stora sortiment till lägre priser (Bergman et al. 2017). 
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Under 1990-talet påverkades detaljhandeln negativt av den dåvarande ekonomiska krisen och 

omsättningarna sjönk inom branschen. Efter krisen blev Sverige ett låginflationsland med stark 

ekonomisk tillväxt och en ökad realinkomst för hushållen. Köpkraften förbättrades och det 

utvecklades även en shoppingtrend bland svenska hushåll vilket gjorde att omsättningen började 

stiga inom detaljhandeln igen (Bergström 2010). 

Idag finns det både stora externa köpcentrum och handelsplatser utanför flertalet städer samtidigt 

som det finns en form av cityhandel inne i stadskärnan, tillsammans utgör dessa de fysiska 

butikerna. De externa köpcentrumen har haft en starkt tillväxt sedan 1960-talet och den starka 

tillväxten har gjort att de externa köpcentrumen har blivit hårda konkurrenter till cityhandeln i 

små städer. I större centralorter har dock cityhandeln gått stark trots den ökade expansionen av 

externa köpcentrum (Bergström 2010). I USA har det uppstått en trend där externa köpcentrum 

slås ut och blir ”Dead malls”. Det förutspås att denna trend kommer fortsätta och ännu fler 

köpcentrum kommer att gå i graven framöver i USA (Uberti 2014). Den här trenden har inte 

varit särskilt påtaglig i Sverige, men år 2010 stängde ett köpcentrum ner i Stockholmsregionen på 

grund av för hård konkurrensen och olönsamhet (HUI Research 2011). 

Sedan IT har utvecklats och tillgången till internet ökat bland privatpersoner har handeln även 

fått en ny marknadsplats, e-handeln. E-handeln har ökat kraftigt inom de senaste åren för 

detaljhandeln och år 2003 var e-handelns omsättning på 4,9 miljarder kronor1 i Sverige 

(PostNord 2018b). Sedan dess har e-handeln växt i en konstant takt och tagit allt större 

marknadsandelar för att under år 2017 ha en omsättning på 60,4 miljarder kronor. Enligt 

Svensson et al. (2016) pågår det just nu ett skifte inom detaljhandeln, allt fler handlar på internet 

och allt eftersom digitaliseringen ökar får även kunderna nya vanor och beteende.   

”Strukturomvandlingen inom detaljhandeln fortsätter. Det senaste årets utveckling visar att den digitala 

omställningen inom handeln accelererar. Tillväxten sker idag på nätet, vilket får konsekvensen att nya 

affärsmodeller växer fram och att gårdagens affärsmodeller snabb kan bli helt inaktuella.”  

-Johan Davidson, Chefsekonom Svensk handel (Arnberg et al. 2018 s.3).  

Digitaliseringen av handeln har enligt Bergman et al. (2017) skapat lägre kostnader för transport 

och produktion av varor. Detta har gjort att det har blivit allt större marknader och en hårdare 

konkurrens mellan företag, handelns struktur förändras och detta sker snabbare nu än någonsin 

                                                

1 Berör endast svensk e-handel och inte inköp från utländska företag. 
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tidigare. Allt detta är ett resultat av utvecklingen av IT och nya tekniker. Dessa nya tekniker gör 

att informations- och transaktionskostnaderna har minskat, vilket gör att inträdeskostnaderna på 

marknaden är små och antalet konkurrenter ökar ännu mer (Bergman et al. 2017).  

Figur 1. Svensk handels utveckling sedan 1800-talet. Källa: Svensson et al. (2016) s. 3  
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2.2 E-HANDEL 

Internet är idag en del av vardagen för många människor och det har påverkat bland annat hur 

kommunikation förmedlas och hur handel går till (Dykert et al. 2002). Med den ökade 

användningen av internet har även handel på nätet ökat och i dagsläget uppger 98 % av 

svenskarna att de har tillgång till internet i hemmet samt att nio av tio stycken använder smarta 

telefoner (Arnberg et al 2018; Internetstiftelsen i Sverige u.å.). Elektronisk handel även kallad e-

handel har flera olika definitioner och kan inta olika former, men byggs i grunden på att det sker 

handel över internet. Det som ska levereras kan sedan vara en fysisk produkt, en nerladdning av 

en fil eller en elektroniskbiljett som levereras på mail (Frostenson et al. 2007). E-handel kan enligt 

(Fredholm 2002) ske på olika sätt antagligen företag till företag (B2B) eller från företag till 

konsument (B2C), även handel mellan privatpersoner kan ske och det kallas C2C. Föregångaren 

till e-handel sägs kunna vara postorderhandel där kataloger skickas ut till konsumenter för att 

sedan låta konsumenter beställa varor och få dem hemskickade (Konkurrensverket 2001). I 

denna rapport kommer enbart e-handel inom detaljhandelsbranschen beröras och därför 

definieras e-handel som PostNord väljer att göra. PostNords definiering av e-handeln är:  

”Internetförsäljning av varor som levereras hem, till utlämningsställe eller hämtas av konsument i butik, lager eller 

utlämningslokal” (PostNord 2018b, s. 2). 

E-handel av varor inom detaljhandeln har i Sverige ökat stadigt under de senaste åren och under 

år 2017 växte e-handeln med 16 % (PostNord 2018b). PostNord (2018b) skriver att det är stora 

belopp som skjuts till e-handeln varje år och det visar på att det tydligt sker ett skifte inom 

detaljhandeln, ett skifte som även Svensson et al. (2016) nämner. E-handeln har tagit allt större 

del av detaljhandelns försäljning under de senaste åren, under år 2006 utgjorde e-handeln 2,7 % 

av den totala detaljhandeln från att sedan under år 2017 utgöra 8,7 % (PostNord 2018b). Det 

finns en viss skillnad mellan e-handel av sällanköpsvaror och dagligvaror, sällanköpsvaror har 

haft en snabbare omsättningsutveckling medan dagligvaror har utvecklats långsammare. På 

senare tid har fler konsumenter valt att handla livsmedel online men det är fortfarande låga 

nivåer. Endast knappt 2 % av den totala försäljningen av dagligvaror var e-handel under år 2017 

(Svensson et al. 2016).  
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Figur 2. Omsättningsutvecklingen i miljarder kronor av den svenska e-handeln, omräknat till fasta priser 
Källa: PostNord (2018b) s. 4. Kommentar: Representerar endast inhemsk e-handel och inte utländska internetköp. 
 
Fördelar med e-handel 

Det kan finnas flera motiv till varför ett företag väljer att använda internet och e-handel, dock är 

ett av de största att det finns möjlighet att öka sin effektivitet och vinna konkurrensfördelar 

(Fredholm 2002). Företag får med hjälp av internet möjlighet att utvecklas och har större chans 

att expandera sin verksamhet till en lägre kostnad (HUI Research 2011).   

• Öka sin kundkrets och expandera verksamheten. En fysisk butik är begränsad på närområdet men 
via internet är det möjligt att få kontakt med fler tänkbara kunder då det geografiska avståndet 
suddas ut av internet. Även mycket nischade affärer kan bli lönsamma genom att använda e-
handel då de når ut till en stor krets (HUI Research 2011). 

• Möjligt för företaget att öka sin interna effektivitet och samtidigt få det lättare att kommunicera 
med sina kunder (Fredholm 2002). 

• Det är låga startkostnader med e-handel och det behövs inte finansiering av fysiska butiker 
(Zhaku-Hani & Abedini 2017). 

• E-handelsföretag har lägre kostnader vilket gör att det är lättare att pressa priserna utan att gå 
med förlust (Konkurrensverket 2001). Det är möjligt för företaget att göra kostnadsreduceringar 
när det gäller kampanjer och intern kommunicering som kan skickas elektronisk genom internet 
och på så sätt spara in på brevförsändelser. Det kan även bli lättare att nå ut med sina kampanjer 
(HUI Research 2011; Zhaku-Hani & Abedini 2017). Kostnadsreduceringar görs även genom att 
spara in på personal-och hyreskostnader. E-handel undviker även butiksstölder och snatteri vilket 
gör att det blir mindre svinn och kostnader för företaget (Ström 1999).  

• Med en internetsida och e-handel underlättar det för kunder att hitta varor. Genom att använda 
sökord går det fort att finna de varor som efterfrågas av kunden (Zhaku-Hani & Abedini 2017). 

• Möjlighet att få bättre förståelse och info om kunderna. Det går att se vad de handlar, hur ofta, 
hur mycket, vart de bor, val av betalningsmetod, etc. (Fredholm 2002; Zhaku-Hani & Abedini 
2017) 

• En e-handel är alltid öppen vilket gör att kunder inte är beroende av öppettider (Zhaku-Hani & 
Abedini 2017).  

• Varors priser är generellt lägre i e-handeln än i fysiska butiker. Det är även lättare att prisjämföra 
och få en mer överblick över produkterna (Fredholm 2002; Jonsson et al. 2017). 
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Nackdelar med e-handel 

• E-handel kan utplåna de traditionella fysiska butikerna som kan bli en nackdel för konsumenter 
och en levande stadskärna (HUI Research 2011).  

• Avsaknad av personlig kontakt vid e-handel och det kan bli svårt att bygga relationer med kunder 
(HUI Research 2011). 

• Säkerhetsaspekten kan vara en nackdel när det gäller e-handel. Både betalningar och 
informationen som transporteras över internet måste ske säkert men det kan ibland vara ett 
problem (Fredholm 2002; HUI Research 2011). 

• Det finns inte möjlighet att känna och se på varorna innan ett köp, vilket gör att det kan vara 
svårt att sälja vissa varor på nätet. Dock har detta motbevisats, idag säljs det mesta på internet och 
utmaningen är att få lönsamhet av det som säljs, inte om det går att sälja eller inte (HUI Research 
2011).  

• Arbetsuppgifter automatiseras och det blir färre jobb enligt Fredholm (2002). Arnberg et al. 
(2018) skriver istället att det även skapas jobb av e-handel och att effektiviteten per anställd ökar.   

• Nya kunskaper krävs hos de anställda om det ska bedrivas e-handel och det kan skapa större 
problem för mindre företag (Fredholm 2002). 

• Varorna levereras inte omedelbart och frakten kan utgöra en extra kostnad (Ström 1999).  
• Vissa e-handelsföretag har erbjudit fri frakt och fria returer men det har medfört vissa nackdelar. 

Företagen har fått en ökad kostnad på grund av att konsumenter i en allt större utsträckning har 
ökat sitt antal av småordrar och beställt hem flertalet storlekar av en och samma vara. Detta har 
medfört att antalet av fraktade paket och returer av varor har ökat (DN.se 2019).  

• Risk för oseriösa företag och att beställda produkter inte levereras (Alla Nätbutiker u.å.). 
• Uppfyller inte en vara förväntningarna måste den returneras och dessa returer kan kosta för en 

konsument (DN.se 2019). 

2.3 FYSISK HANDEL 

Fysisk handel är handel i fysiska butiker. Butiker kan vara belägna i stadskärnor eller i externa 

köpcentrum utanför städer. Handel i stadskärnor kallas cityhandel och är ofta belägen i en stads 

mest centrala delar såsom gågator och torg. Även gallerior och köpcentrum som ligger inne i 

städer hör till cityhandeln. De externa köpcentrumen är handel i butiker utanför städer som är 

koncentrerade till en stor marknadsplats. För externa köpcentrum är markpriser och hyror lägre 

jämfört med cityhandel, även transporterna är billigare och det erbjuds mer ofta gratis parkering 

för kunderna vilket gör att de kan vara konkurrenskraftiga (HUI Research 2011). 

Fördelar med fysisk handel 

• Köpupplevelse där det är möjligt att känna, lukta och testa produkten innan den köps. Detta kan 
underlätta köpbeslut och det blir lättare att köpa något som uppfyller förväntningarna (Ström 
1999). 

• Det är ett nöje och det finns möjlighet att uppleva och upptäcka nya saker. Det kan bli oplanerade 
inköp vilket butikerna vinner på (Ström 1999). 

• Ingen leveranstid utan det är möjligt att ta med varorna hem direkt och det är möjligt att handla 
många varor på en och samma plats (Jonsson 2017). 
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• Möjligt att få råd och service från butikspersonal (Ehandel.se 2017). 

Nackdelar med fysisk handel 

• Hela butikens utbud finns inte i butiken (Ehandel.se 2017). 
• Kunder måste anpassas sig till öppettider och geografiskt avstånd när butiken ska besökas 

(Zhaku-Hani & Abedini 2017).  
 

  2.4 ”THE AMAZON EFFECT” 

”The Amazon effect” är ett nytt fenomen som uppkommit efter att e-handeln har blivit allt mer 

populär. Effekten representerar den helhetsinverkan som e-handel har på vanliga fysiska butikers 

affärsmodeller. Förändringarna som sker i affärsmodellerna är ändrade shoppingbeteenden och 

förväntningar hos kunder samt förändrade konkurrensomgivningar. Detaljhandelslandskapet 

förändras och allt fler individer väljer att e-handla över hela världen. Det förändrade sättet att 

handla blir en kostnad för vanliga fysiska butiker medan e-handeln ökar sin omsättning allt mer. 

Namnet för effekten kommer från den stora onlinejätten Amazon.com som startade med e-

handel år 1994. Företaget är ledande inom elektronisk handel och har varit en symbol för denna 

effekt vilket har gett den namnet Amazon effect. Amazon effect är den främsta orsaken till att butiker 

får minskad försäljning och tvingas att stänga. Konsumenterna får nya köpmönster och beteende 

på grund av bekvämligheten och den lättillgängliga onlineshoppingen. Artificiell intelligens 

används för att studera köpmönster och beteende vilket i sin tur leder till att det blir anpassade 

erbjudanden till kunderna och mer kunskap om kunderna fås som vanlig traditionell shopping går 

miste om (Seth 2018). 

Studier genomförda i Europa visar på att e-handelns tillväxt sänker inflationen och kan vara en 

förklaring till låg inflation i utvecklade ekonomier.  Online är sannolikt priser lägre och mer 

transparenta än i fysiska butiker vilket gör att fysiska butiker tvingas till lägre priser (Bershidsky 

2018). Jerome Powell och Haruhiko Kuroda uttalade i Bershidsky (2018) att Amazon effect är en 

anledning till en långsam prisutveckling. Amazon effect kan dock även vara dubbelriktad och e-

handel gör att priserna fluktuerar mer (Bershidsky 2018). Denna form av effekt börjar även bli 

påtaglig i Sverige och enligt Arnberg et al. (2018) sker det just nu ett skifte inom detaljhandeln i 

Sverige. Branschen förändras snabbt och förändringen drivs till stor del av IT utvecklingen, en 

utveckling som förändrar både konsumenters beteende och konkurrensen mellan förtagen på 

marknaden (Bergman et al. 2017).  
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2.5 KONSUMENTERS BETEENDE OCH VAL AV MARKNADSPLATS 

Orsaken till att e-handel har haft en stark tillväxt de senaste åren är enligt Rosenström (2016) den 

förändrade efterfrågan från kunder på marknaden. Kunders efterfrågan styrs av beteende och 

preferenser som skiftar över tid och som ser olika ut hos olika individer. Mycket tyder på att e-

handel uppfyller kunders efterfrågan på smidiga och enkla affärer samt att det ofta erbjuds ett 

lägre pris på nätet jämfört med i de traditionella fysiska butikerna (Rosenström 2016). Enligt 

studier av Anstrin och Sundström (2014) präglas samhället av människor som lider av allt mer 

tidsbrist samtidigt som individer blir allt mer lata och otåliga. Dessa faktorer förändrar 

människors köpvanor och deras val av marknadsplats. Sverige har kommit långt i sin digitala 

mognadsgrad men det är fortfarande väldigt olika mognadsgrad i olika branscher inom 

detaljhandeln (Arnberg et al. 2018). 

I en individs beslutsprocess finns det några karaktäriserade egenskaper enligt Wilkinson och 

Klaes (2012), det är preferenser, tro och rationalitet.  

Preferenserna bestämmer en individs rangordning av olika val. Preferenser baseras på attityder 

och värderingar om de olika valen och dess utfall. Tro hos individer grundas på sannolikheten av 

att ett utfall kommer att ske när ett val görs framför ett annat. Den tredje och sista egenskapen 

hos en individs beslutsprocess är rationalitet. Rationalitet relaterar till hur individer väljer deras 

preferenser och hur tron kan förändras när ny information tillkommer. Att göra rationella val är 

att göra optimala val efter sina preferenser samt tro och på det sättet kunna göra val som 

maximerar individens nytta (Wilkinson & Klaes 2012). 

I verkliga situationer är individer inte alltid rationella och även andra faktorer som grupptryck och 

yttre påverkan kan göra att en individ inte handlar rationellt (Eklund 2013). 

Konsumtionsbeteende och konsumenters val är relaterade till konsumtionskorgar som består av 

alla varor eller tjänster som det går att välja emellan men valet styrs även av under vilka 

situationer och omständigheter dessa varor erbjuds. Det har betydelse när, var och hur varorna 

finns tillgängliga (Wilkinson & Klaes 2012). 

Rationella val görs av konsumenter när de väljer vad för varor de vill konsumera och vart de 

väljer att köpa varorna. Preferenser kommer skapas av pris och kvalitet men även faktorerna 

öppettider, läge, garanti och service kan påverka valet om en konsument väljer att köpa i en fysisk 

butik eller på nätet (Söderlind 2011). Olika konsumenter har olika preferenser och vissa individer 

föredrar fysiska butiker och andra föredrar e-handel.  
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Digitaliseringen har gjort att det blir enkelt för konsumenter att jämföra priser mellan 

konkurrenter och det blir en allt högre grad av prismedvetenhet bland kunder. Idag är 

konsumenter uppkopplade nästan dygnet runt och flexibiliteten är stor när det gäller var, när och 

hur köp sker vilket gör att den fysiska butiken inte har samma betydelse längre (Jonsson et al. 

2017). En konsument idag är mer krävande, lättrörlig och välinformerad än tidigare (Arnberg et al 

2018). Konsumenternas beteende har förändrats i en snabb takt enligt Jonson et al. (2017) och 

det kommer påverka hur detaljhandelsbranschen arbetar samt organiserar sig och det kommer att 

uppstå en central konkurrenskraft mellan den fysiska och digitala delen inom handeln (Jonsson et 

al. 2017). 

Enligt Steinfield och Klein (1999) har konsumenter olika preferenser i olika regioner och det 

kommer göra att konkurrensen mellan e-handel och fysiska butiker kommer vara olika på olika 

geografiska platser. Även den nya yngre generationen har enligt Arnberg et al. (2018) andra 

preferenser än den äldre generationen när det gäller sitt köpbeteende. Den unga generationen, så 

kallade ”digital natives” födda efter 1990 har haft en uppväxt som har präglats av det digitala 

beteendet och ser digitalt beteende som sin vardag. Farag et al. (2007) studier kartlägger att 

personer som väljer att e-handla ofta är individer som känner tidspress. Beslutet om val av 

inköpsplats beror också starkt på vad det är för typ av vara och om individers shoppingmotiv är 

uppgiftsorienterade eller fritidsmässiga. Enligt Dibs (2017) är det personer i åldern 25 till 35 år 

som handlar mest på nätet och äldre personer i åldern över 66 år är de som handlar minst. Även 

Lieber och Syverson (2012) skriver att det är individer som är yngre som handlar mest på nätet 

men även att det är individer med en högre inkomst som tenderar att handla mer på nätet. 

Ett uppmärksammat beteende som kan ske mellan e-handel och fysiska butiker är ett 

snålskjutsbeteende som konsumenterna har utvecklat. Konsumenter väljer att gå till fysiska 

butiker och testa ut, se och känna på varor för att sedan göra köpet på internet där det finns 

möjlighet att hitta varorna till lägre priser. Detta beteende uppstår i och med digitaliseringen och 

e-handelsbutikerna åker snålskjuts på servicen och utbud för att sedan få in intäkterna för 

varorna på bekostnad av de fysiska butikerna (Bergman et al. 2017). 

Genom e-handeln har konsumenter fått ett nytt sätt att shoppa och en förändrad inställning till 

handel vilket i sin tur leder till förändringar i val av marknadsplats. Det finns fyra olika effekter 

som kan uppstå mellan e-handel och fysiska butiker när konsumenterna ändrar sitt 

shoppingbeteende (Salomon 1986 refererad i Mokhtarian 2008). Det är genom substitution, 

komplementaritet, modifiering och neutralitet.  
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Om konsumenter väljer att e-handla istället för att handla i fysiska butiker sker det en 

substitutionseffekt, e-handel ersätter den fysiska butiken. Studier av Tonn & Hemrick (2004) i 

Tennesse visar att användandet av internet och e-handel gör att vissa konsumenter väljer att 

besöka fysiska butiker mindre än vad de tidigare gjort. Samma resultat blir det även i en studie på 

konsumenter i Singapore, 12 % av individerna som e-handlar minskar sina besök till fysiska 

butiker för att det finns möjlighet att handla på internet (Sim & Koi 2002). 

Om e-handel istället genererar fler besök i fysiska butiker sker det en kompletteringseffekt. E-

handeln kan hjälpa att söka produktinformation, se kampanjer och reklam vilket i sin tur 

genererar ett besök till butiken för att se varan. Kompletteringen kan även ske i form av 

effektivitet, e-handeln och internet ger mer information om konsumenterna vilket i sin tur leder 

till att återförsäljarna blir mer informerade om kunderna (Weltevreden & Rietbergen 2007). 

Piotrowicz och Cuthberntsson (2014) skriver att kunder fortfarande vill känna butiksstämning 

och se, röra samt prova produkter innan de inhandlas vilket gör att e-handel är en form av 

komplement till den fysiska butiken.  

Sker det förändringar i besöken till fysiska butiker när e-handeln växer inträffar det en form av 

modifieringseffekt. Shoppingturer kan påverkas av flera olika faktorer men Farag et al. (2007) 

drar slutsatsen att e-handeln gör att besöken till fysiska butiker modifieras. E-handel kan vara ett 

substitut till fysiska butiker samtidigt som det också kan vara en orsak till att individer väljer att 

besöka butiker (Farag et al. 2007). Resultat visar även att individer med en högre 

internetanvändning är mer positiva till att e-handla och det finns även en relation mellan 

avståndet till butiker och hur ofta butikerna besöks. Har individer nära till butiken besöker de 

butiken oftare och Farag et al. (2007) tror detta beror på att individer vill undersöka produkten i 

fysiskt format först.  

Neutralitet är när e-handel och fysiska butiker inte påverkas av varandra. Konsumenters 

shoppingbeteende genererar inte att köp i fysiska butiker ersätter ett köp på internet och vice 

versa (Mokhtarian 2008). 

2.6 DEN FÖRÄNDRAD KONKURRENS PÅ DETALJHANDELSMARKNADEN 

Som tidigare nämnts förändras kundersbeteende av e-handel och internet men även 

konkurrenssituationen på marknaden förändras bland företagen av den digitala transformeringen 

och IT användningen (Bergman et al. 2017). Utvecklingen av IT har gått med en snabb takt och 

skapar möjlighet för företag att både öka sin produktivitet samt tillväxttakt. Investeringar och 
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användning av ny teknik inom näringslivet har den största tillväxtpotentialen men dock ger den 

nya tekniken förändrade förhållande och nya sätt att bedriva verksamheter. Det blir möjligt att 

skapa effektivare verksamheter och möjligt att göra entré på den globala marknaden. 

Digitaliseringen blir en viktig aspekt och IT-investeringar samt IT-användning är det som driver 

tillväxten (Tillväxtverket 2014). IT kan idag användas som ett instrument inom handel och det 

blir möjligt att snabbt överföra information till låga kostnader. Även nya användningsområden 

skapas av IT och det innebär att företag som bedriver handel även kan finnas på nätet. Nätet gör 

de möjligt för företag att nå ut på en större marknad och inte bara begränsas till den plats som 

dem verkar på. Studier har visat på positiva effekter på företagets tillväxt när företaget använder 

IT som ett instrument i sin verksamhet (Näringsdepartementet 2000). Enligt Jonsson et al. (2017) 

kommer digitaliseringen påverka och förändra utbytesprocessen inom detaljhandeln. Transaktion, 

kommunikation och distribution kommer att förändras av digitaliseringen och det kommer 

skapas både utmaningar och möjligheter för detaljhandelsbranschen. 

Citat ur Handelns digitalisering och förändrade affärer av Jonsson et al. 2017: 

”Digitaliseringen påverkar handelns affärer i dubbel mening, det vill säga dels sättet på vilket ett 

handelsföretag gör affärer (fetstilt i originalet), dels den fysiska butiken, affären (fetstilt i 

originalet), där handeln till största del fortfarande sker.” (Jonsson et al. 2017 s.5) 

E-handeln har visat en imponerande tillväxttakt under den senaste tiden och det har skapats stora 

strukturella förändringar inom flertalet branscher på grund av den (Duch-Brown et al. 2017). 

Digitaliseringen gör det möjligt för företag att både öka sin tillgänglighet och sitt utbud, vilket i 

sin tur leder till en ökad konkurrens mellan fysiska butiker och e-handel (Bergman et al. 2017). 

Arnberg et al. (2018) antyder att konkurrensen är stark mellan parterna och skriver att det är det 

som gör att flera företag får sluta med sin verksamhet (Arnberg et al. 2018). Tillfrågade företagare 

inom branschen beskriver e-handeln som den största konkurrensen till den fysiska handeln i 

Svensk Handels rapport (2012).   

Konkurrenssituationen och marknadsstrukturen inom detaljhandeln har förändrats sedan e-

handelns etablering på marknaden. Fem stycken faktorer som gynnar e-handel och påverkar 

detaljhandelsbranschen beskrivs nedan:  

2.6.1 SÖKKOSTNADER OCH PRISER 

Internet reducerar kraftigt sökkostnaden för konsumenter. Sökkostnaden är kostnaden för att 

söka och hitta den vara som en konsument letar efter. Internet gör det möjligt att snabbt söka 



 15 

information om priser hos olika företag jämfört med att besöka lika många antal fysiska butiker 

och företag. Som konsument blir det enkelt att se prissituationen hos olika företag och en 

konsument kommer fortsätta söka efter lägre pris på varan tills den förväntade prisminskning är 

högre än vad sökkostnaden själv är (Goldmanis et al. 2010). När priset uppfyller den förväntade 

prisminskningen kommer konsumenten köpa varan och sluta leta efter ett lägre pris på den. 

Internet möjliggör låga sökkostnader vilket gör att konsumenten inte behöver ha lika hög 

förväntad prisminskning för att det ska vara värt söka i en nätbutik till, detta kommer göra att 

konsumenten kommer söka i fler butiker på nätet efter en lägre kostnad på varan (Goldmanis et 

al. 2010). Även som ett resultat av digitaliseringen har kostnader sänkts för bland annat hämtning, 

lagring och bearbetning av information (Bergman et al. 2017). 

Internet och dess minskning av sökkostnader blir en underliggande faktor till att det blir möjligt 

för lägre priser på marknaden, men ett problem som kan uppstå är att företag drabbas av en lägre 

lönsamhet (Brown et al 2002; Goldmanis et al. 2010). Kostnader för att tillhandahålla varorna är 

lägre för e-handelsföretag vilket leder till att de har möjlighet att pressa och erbjuda ett lägre pris 

än fysiska butiker men samtidigt inte gå med förlust (Bergman et al. 2017).  En fysisk butik har 

bland annat både hyra för butiker och personal etc. att betala (Lieber & Syverson 2012). När e-

handelsföretagen kan erbjuda samma vara till ett lägre pris kommer efterfrågan bli högre på deras 

vara. Konsumenterna kommer köpa varan över nätet istället för i en fysisk butik eller alternativt 

välja att köpa en annan likvärdig produkt istället (Bergman et al. 2017).   

Goldmanis et al. (2010) skriver att antalet resebyråer har minskat hastigt samtidigt som det har 

blivit möjligt att en köpa biljetter över internet direkt från flygbolagen. Flygbolag betalar en 

provision till resebyråer för varje biljett men internet gör det genomförbart för flygbolagen själva 

att sälja biljetter direkt till kund. På så sätt slipper flygbolagen provisionskostnader och kan 

erbjuda ett lägre pris som kan generera ett ökat antal kunder. Resebyråer påverkas hårt av detta 

och även sökmotorer på internet som till exempel Expedia eller Booking.com gör att det blir en 

allt hårdare konkurrens. Studiens resultat visar att resebyråerna som överlever är de största och 

att mindre lokala slås ut (Goldmanis et al. 2010). 

I en studie av Brynjolfsson och Smith (2000) visar resultatet att priserna är lägre på internet 

jämfört med i vanliga fysiska butiker på homogena produkter. I studien studeras CD-skivor samt 

böcker och deras resultat visar att priserna är lägre på internet, och då är även eventuella 

fraktkostnader inräknade. Det lägre priset har vanliga fysiska butiker svårare att konkurrera med 

och leva upp till. Studien visar även att e-handel minskar sökkostnaderna med minst 30 gånger 

jämfört med att besöka fysiska butiker (Brynjolfsson & Smith 2000). 
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2.6.2 DISTRIBUTIONSKOSTNADER 

Genom e-handel blir det möjligt att minska den fysiska hanteringen av varor och istället kan 

återförsäljaren skicka orderinformation direkt till grossisten. Grossisten i sin tur skickar varorna 

direkt till kunden och det skapas lägre distributionskostnader (Lieber & Syverson 2012). På 

webbshoppar finns det även möjlighet att ha ett större utbud än hos fysiska butiker, som e-

handlare behövs bara ett lager men i en fysisk butik behövs även plats för varorna i butiken. 

Samtidigt som det är möjligt att ha ett större utbud kan en e-handlare även snabbt se efterfrågan 

på olika sorters varor och minska behovet av lagerhållning samt bara erbjuda varor som 

efterfrågas på marknaden (Lieber & Syverson 2012). 

2.6.3 ASYMMETRISK INFORMATION 

Vid e-handel kan det bildas problem med asymmetrisk information där säljare och köpare inte 

har tillgång till samma mängd information om varan (Bergman et al. 2017). Som köpare blir det 

svårt att få en fullständig översikt av varan när det inte blir möjligt att undersöka den fysiskt 

innan ett köp. Detta kan göra att säljare vet mer om bland annat varans kvalitet än vad köparen 

vet. På marknaden kommer det finnas varor av både bra och dålig kvalité men som köpare är det 

svårare att avgöra om varan uppfyller förväntningarna innan köpet. Problemet med asymmetrisk 

information kan göra att det blir svårigheter med ett negativt och snedvridet urval (Bergman et al. 

2017). Konsumenter köper varor genom e-handel och om det visar sig att en stor del av de varor 

som köps inte uppfyller förväntningarna kommer konsumenter blir mer pessimistiska och kritiska 

mot e-handel. Upplevelsen som de dåliga varorna skapar kommer göra att konsumenter får en 

lägre betalningsvilja för varor genom e-handel och konsumenter tror att alla varor inte uppfyller 

förväntningarna även om de kanske bara var otur med de varorna som köptes. Den lägre 

betalningsviljan kommer att knuffa ut de dyrare och högre kvalitetsprodukterna från marknaden 

och kvar kommer bara lågkvalitetsprodukter finnas, vilket skapar ett snedvridet urval av 

produkter (O’Sullivan et al. 2012). Som ett svar på problemet skapas det nya sätt för företagen att 

hantera den asymmetriska information vilket även förändrar marknadsstrukturen (Bergman et al. 

2017).  För att hantera den asymmetriska informationen använder sig e-handelsföretag av ratings 

och kundomdömen som kan samlas in enkelt och i stor skala från kunder för att kunna bygga 

upp ett starkt varumärke och öka tilliten till företaget. Höga ratings skapas när varorna kommer 

fram i tid och varorna uppfyller vad de lovar (Berman et al. 2017). Med ratings blir det möjligt för 

e-handelns företag att konkurrera med de fysiska butikernas kundkontakt samt förtroende 

ingivning som skapas när varor kan ses och tas på fysiskt, rating och kundomdömena blir en 

form av ersättare för butiksbiträden. Med dåliga ratings kommer försäljningen minska för företag 
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och genom det kommer de oseriösa handlarna drivas ut från marknaden (Resnick et al. 2006). 

Dessa omdömen är betydligt mindre kostsamma än butiksbiträden vilket ger fördel för e-

handelsföretagen. Resnick et al. (2006) studie visar att just tillit och omdömen är en väldigt viktig 

och framgångsrik metod för att få ett gott försäljningsresultat.  

Asymmetrisk information kan dock fortfarande vara ett hinder och nackdel för e-handeln även 

fast det skapats nya sätt för att motverka det (Bergman et al. 2017). Desto mer e-handeln har växt 

och konsumenter blivit mer beroende av recensioner och ratings har företag börjat manipulera 

både recensioner och ratings för att öka sin försäljning. I en studie av Hu et al. (2012) nämns det 

att även om misstanken har varit stor om manipulering har det dock tidigare varit okänt i vilken 

utsträckning manipuleringen har funnits och genererat försäljning. Hu et al. (2012) studie visar att 

ungefär 10,3% av produkterna som undersöks har ratings eller kundomdömen som är 

manipulerade. I en studie av Duch-Brown et al. (2017) skapas det en avvikande uppfattning mot 

vad Bergman et al. (2017) beskriver. Duch-Brown et al. (2017) förklarar att konsumenter får fler 

fördelar än producenter av e-handel. Konsumenter får mycket mer information av internet än 

vad en producent får och konsumenter har även stor möjlighet att hitta produkter som matchar 

dess preferenser. 

I studier av Brynjolfsson och Smith (2001) framgår det att konsumenters val styrs mycket av 

varumärkesigenkänning. Med ett starkt varumärke skapas tillit och trovärdighet och är ofta 

viktigare än man tror. Konsumenter använder varumärke som ett tecken på trovärdighet och det 

gäller även homogena produkter (Brynjolfsson & Smith 2001). 

2.6.4 AVSTÅND 

Med e-handeln är det möjligt att sudda ut befintliga avstånd och företag kan nå ut på en större 

globalmarknad än tidigare, vilket i sin tur leder till en öka konkurrensen mellan aktörerna (HUI 

Research 2011). De minskade geografiska avstånden som uppstår är kopplade till de minskade 

sök- och distributionskostnader som skapas av e-handelsteknologier (Lieber & Syverson 2012). 

Genom studier av Sinai och Waldfogel (2003) visar det att befolkning i mindre städer och 

avlägsna platser tenderar att shoppa mer av sina varor på nätet än vad individer i större städer 

gör, dock är internet mer attraktivt att använda i större städer. För mindre städer är e-handel ett 

substitut till att besöka fysiska butiker och i städer blir e-handel ett komplement till de fysiska 

butikerna (Sinai & Waldfogel 2003). Det finns även bevis på att volymen av inköp minskar när 

avstånden från försäljaren ökar, vilket gör att mindre städers invånare konsumerar mindre men 

större del av det som köps är genom nätet jämfört med större städer (Hortaçsu et al. 2009). 
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2.6.6 TILLVÄXT 

Begreppet butiksdöden har blivit en starkt återkommande term inom tidningar samt nyheter och 

enligt Bränström (2018) är e-handeln och digitaliseringen inom detaljhandelsbranschen en av 

orsakerna till den så kallade butiksdöden som sker både i Sverige och internationellt. Butiksdöden 

slår inte bara på små enskilda butiker utan även stora kedjor såsom Lindex, Indiska och H&M 

har tvingats stänga butiker efter olönsam och minskad försäljning (Bränström 2018).  

Enligt Goldmanis et al. (2010) har många tidigare studier studerat hur e-handeln påverkar priser 

på detaljhandelsmarknaden men att det är få som har studerat hur antalet och vilka typer av 

butiker som påverkas av e-handelns tillväxt. Goldmanis et al. (2010) antyder att det kan bli stora 

effekter på de fysiska butikerna på marknaden och att det är mer än bara jämviktspriset som 

kommer påverkas av e-handelns tillväxt. Goldmanis et al. (2010) skriver att marknadsandelarna 

förändras mellan butiker och e-handel vilket gör att flera butiker får lämna marknaden. 

Marknaden skiftar till att det blir lägre priser på varor samt bara färre och större högkvalitativa 

företag kvar på marknaden, det blir en förändrad marknadsstruktur. Studierna av Goldmanis et 

al. (2010) visar att det blir färre antal butiker samt anställda på marknaden över tid för resebyråer 

när e-handelanvändning växer hos befolkningen, det finns en trend på marknaden. Däremot visar 

studien att det inte går att påstå att det är e-handelsanvändningen som skapar nergången och 

effekten på de fysiska butikerna.  

HUI Research (2011) skriver att utvecklingen av sysselsättning inom detaljhandeln har varit svag 

de senaste åren jämfört med andra yrken och att handeln har effektiviserats vilket har gjort att 

andelen som är sysselsatta inom totala detaljhandeln har minskat de senaste 10–15 åren. Antalet 

sysselsatta inom detaljhandelns olika branscher har förändrats olika, vissa har ökat i antalet och 

vissa har minskat eller ett avstannat antal.  

Duch-Brown et al. (2017) studier visar att e-handel gör att de traditionella butikernas handel 

minskar och det blir en så kallad business stealing effect. Det tyder även på att varorna säljer mer när 

det införs e-handel av dem och återförsäljare kan få en större total försäljning. Även Lieber och 

Syverson (2012) nämner att tillväxten går mycket fortare online än vad den gör i fysiska butiker. 

Arnberg et al. (2018) beskriver att e-handel är den största tillväxtmotorn inom detaljhandeln och 

nästan hela sällanköpsvaruhandelns tillväxt drivs av handel på nätet. De fysiska butikerna inom 

sällanköp har ungefär hälften av all försäljningen men tillväxten har stannat av och antalet fysiska 

butiker har minskat de senaste åren. Mellan 2011 och 2017 försvann var tionde butik samtidigt 

som Arnberg et al. (2018) antyder att e-handel även skapar nya jobb på marknaden. Under 
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samma period som var tionde butik försvann från marknaden registrerades också ungefär 5000st 

nya företag inom e-handel. Fredholm (2002) nämner att jobb automatiseras vid e-handel och att 

det resulterar i ett minskat antal jobb inom handel. Arnberg al. (2018) menar att e-handel i 

motsats skapar nya roller inom handel. Företag som sysslar med e-handel efterfrågar anställda 

med en hög teknisk färdighet som inte tidigare har varit relevant inom handel. E-handel skapar 

jobb, men dessa jobb är av en annan karaktär än tidigare. Även butiksytor för de fysiska butikerna 

har minskat och kommer fortsätta att göra det, lönsamheten är ett problem för de fysiska 

butikerna vilket gör att försäljning per kvadratmeter måste öka (Svensk Handel 2018). E-handelns 

tillväxt sker dessutom naturlig enligt Svensson et al. (2016) då unga handlar mer på nätet och med 

samma konsumtionsmönster som idag kommer det naturligt bli fler äldre som handlar på nätet i 

framtiden.  

2.7 FRAMTIDEN FÖR E-HANDEL OCH FYSISKA BUTIKER 

Hur framtiden ser ut för e-handel och fysiska butiker är svårt att veta men många olika hypoteser 

har gjorts och analyserats fram. I en rapport sammanställd av Bergman et al. (2017) framgår det 

att värdekedjor effektiviserats samt att nya affärsmodeller har tagits fram i takt med den ökade 

konkurrensen på detaljhandelsmarknaden. Genom deras studier och analyser förutspås det en 

framtid med en kamp mellan fysiska butiker och e-handel. Både Bergman et al. (2017) och 

Rosenström (2016) tror dock att ingen av dessa kommer att vinna utan den fysiska butiken 

kommer finnas kvar.   

Det kommer vara konkurrens mellan marknadsandelar för e-handel och fysiska butiker men hur 

hård den blir kommer till största delen att bero på hur de fysiska butikerna kan förändra sig och 

möta den nya konkurrensen. Rosenström (2016) tror på en framtid av multikanaler och att de 

fysiska butikerna kommer vara ett stöd till e-handel där företag kombinera både e-handel och 

fysiska butiker (Rosenström 2016).  

Arnberg et al. (2018) tror på minskat antal fysiska butiker i framtiden och att e-handeln kommer 

ta över allt mer marknadsandelar i framtiden. Den årliga tillväxttakten för e-handel tros öka 

kraftig de kommande åren och tillväxttakten för fysiska butiker kommer istället minska mycket, 

dock förutspås det att e-handel från utlandet kommer komma som en hårdkonkurrent inom 

sällanköpsvaruhandeln. Mindre butiker och handel på landsbygden är platser som förutspås ha en 

stor hotnivå i framtiden i och med den växande e-handeln (Arnberg et al 2018). 

Det är svårt att förutspå framtiden för e-handel men enligt Rosenström (2016) finns det några 

faktorer som kommer påverka framtiden för handeln, dessa är: 
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• Köpbeteende hos kunder.  
• Företags val av strategier och förutsättningar.  
• Ekonomisk utveckling och politik.  

 

2.8 KONKURRENSSTRATEGI 

Hur konkurrensläget ser ut i en bransch bottnar i primära konkurrenskrafter och enligt Porter 

(1983) är det fem stycken. Modellen skapad av Michael Porter kallas branschkonkurrensens 

drivkrafter och har till uppgift att identifiera potentialen och styrkan av de olika krafterna i 

branscher. Inom Porters modells analyseras det djupare in på källan till varje kraft och hur 

strategiska förändringar och branschtrender kan vara hot eller möjligheter för företag.  

Konkurrenskrafterna som Porter (1983) nämner är: nyetableringshot, substitutionshot, köpares 

förhandlingsstyrka, leverantörernas förhandlingsstyrka och rivaliteten mellan existerande företag.   

Om det finns hot om nyetableringar inom en bransch beror på om och hur stora hinder som 

finns för nyetableringar samt hur den rådande konkurrensen inom branschen kommer att svara 

och reagera på dessa nyetableringar. Desto svårare det är att starta upp inom en bransch desto 

färre konkurrenter finns det (Porter 1983). 

Finns det ett stort antal andra produkter som kan användas som alternativ till en produkt finns 

det ett stort substitutionshot inom branschen. Substitutprodukter är produkter som utför samma 

funktion och är rivaler, med fler substitutprodukter blir konkurrensen högre. Desto attraktivare 

pris på substitutvaror, desto svårare kommer det vara att skapa vinster för företag (Porter 1983). 

Förhandlingsstyrkan hos köpare beror på hur utbudet ser ut för köparen. Med ett stort utbud på 

marknaden ökar konkurrensen bland leverantörerna och köparen har fler olika leverantörer att 

välja på. Köparen har möjligt att spela ut konkurrenterna i branschen genom att tvinga ner priser 

eller förhandla om höjd kvalitet. I slutändan är hela spelet en bekostnad på branschen och dess 

lönsamhet (Porter 1983). 

Leverantörernas förhandlingsstyrka påverkas av hur konkurrensen ser ut bland leverantörerna. 

Vid ett litet antal av leverantörer har köparen inte några större möjligheter att välja leverantör 

utan blir istället beroende av leverantören. Detta gör att de leverantörerna får en hög 

förhandlingsstyrka och har möjlighet att ta högre priser eller sänka kvaliteten (Porter 1983). 

Hot och konkurrensen mellan redan befintliga företag inom branschen sker genom att vissa 

företag skaffar positioner som är fördelaktiga, det kan vara prisförändringar, produktlanseringar, 
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kampanjer eller garantiåtagande. I många branscher har dessa åtgärder en påverkan på 

konkurrenterna, vilket i sin tur leder till att konkurrenterna gör svarsåtgärder och företagen blir 

beroende av varandras olika utspel (Porter 1983). Priskonkurrens är enligt Porter (1983) det som 

hotar lönsamheten mest inom branschen.  

Tillväxt kan finnas inom ett företag och tillväxt kan skapa marknadsdominans för företaget. En 

ökad marknadsdominans genererar en större chans för överlevnad och möjlighet för en bättre 

position på marknaden jämfört med konkurrenter. För att studera tillväxt i ett företag är det 

möjligt att använda nyckeltalet omsättning eller antalet anställda. Tillväxt som sker i enskilda 

företag beror på förutsättningarna som finns inom branschen och på marknaden samt även hos 

företaget själv (Carlson 2014). Omsättning avser sammanlagda intäkter av sålda varor samt 

tjänster.  

2.9 SAMMANFATTNING OCH VAL AV STUDIEOBJEKT 

Objektet som har valts i denna studie är som ovannämnt e-handel och dess påverkan på fysiska 

butiker inom detaljhandelsbranschen. Tidigare studier visar att det på grund av e-handeln sker en 

förändring i detaljhandeln, konsumenter får ett ändrat beteende och konkurrensen på marknaden 

blir annorlunda. Valet av kunders marknadsplats, mellan fysiska butiker eller e-handel beror 

mycket på konsumenters egna preferenser och smak. Idag efterfrågar individer smidig samt enkel 

handel med ett lågt pris, vilket oftast erbjuds genom e-handeln (Rosenström 2016). Större 

marknader har expanderat och konkurrensen blir allt hårdare mellan företag (Bergman et al. 

2017). E-handel har både för och nackdelar mot de fysiska butikerna men det tyder på att 

tillväxten har stannat av för fysiska butiker och att e-handeln tar allt mer av marknaden 

(PostNord 2018b). 

Flertalet tidigare studier har valt att fokusera på olika aspekter inom detaljhandeln som har 

förändrats när e-handel har etablerats på marknaden. Goldmanis et al. (2010) har valt att studera 

hur antalet anställda samt antalet butiker förändras när e-handelanvändning ökar bland 

befolkningen. Även studier gjorda av Duch-Brown et al. (2017) har studerat hur försäljningen 

förändras i fysiska butiker när varor blir möjliga att köpa över nätet. De flesta tidigare studier har 

fokuserat och tillämpats på den amerikanska marknaden men det är fåtalet liknande studier som 

har gjorts på enbart den svenska detaljhandelsmarknaden vilket gör att detta val av ämne blir 

extra intressant. Därför kommer studien försöka testa följande hypoteser för att se hur e-

handelns tillväxt kan påverka de fysiska butikerna.  
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Hypotes 1: Användningen av e-handel i Sverige har haft en negativ inverkan på försäljningen i 

de fysiska butikerna i Sveriges olika regioner, mellan perioden år 2009 till 2017. 

Hypotes 2: Antalet anställda inom detaljhandelns fysiska butiker i Sveriges regioner kommer 

minska när användningen av e-handel ökar, mellan åren 2009 och 2017. 

Hypotes 3: E-handelanvändning i Sverige kommer negativt påverka antalet arbetsställen inom 

detaljhandeln i Sveriges regioner, mellan åren 2009 och 2016.   
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3.0 METOD OCH DATA 

3.1 VAL AV METOD 

Syftet med studien är att studera och analysera förändringen av detaljhandelsmarknad och hur e-

handeln har förändrat försäljning, antalet anställda samt arbetsställen inom detaljhandeln i 

Sverige. För att kunna besvara hypoteserna i arbetet används en kvantitativ metod. En kvantitativ 

metod bygger på att det samlas in data som är kvantifierbar samt empirisk och som sedan är 

möjlig att testas statistiskt för att analysera utfallet (Nationalencyklopedin u.å.d). Den kvantitativa 

metodens fördelar är att det är möjligt att undersöka på bredden och säga något om stora 

populationer. Det är även möjligt att analysera materialet flera gånger (Eliasson 2018). 

3.2 DATA 

Data som används i studien är sekundärdata som insamlats från Statistiska centralbyrån, 

databasen Handeln i Sverige samt Eurostat. Data för omsättningar samt medianinkomst räknas 

om till 2007 års penningvärde med hjälp av KPI för att ta med periodens inflationsförändringar. 

All data sammanställs i Microsoft Excel för att därefter användas i statistikprogrammet STATA 

för att kunna se relationen mellan de valda variablerna.  

3.2.1 GEOGRAFISKA INDELNINGAR 

Studien kommer baseras och använda sig av geografiska områden i Sverige. Alla data presenteras 

i sin geografiska indelning och är av typen paneldata. Den geografiska indelningen baserad på 

NUTS 2 regionerna i Sverige. NUTS 2 regionerna är EU:s hierarkiska regionindelningar och i 

Sverige finns det totalt åtta stycken olika indelningar (Statistiska centralbyrån u.å).  
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Tabell 1. NUTS 2 regions indelningar i Sverige 

NUTS 2 REGION LÄN 

STOCKHOLM Stockholms län 
ÖSTRA MELLAN SVERIGE Uppsala län 

Södermanlands län 
Östergötlands län 
Örebro län 
Västmanland län  

SMÅLAND MED ÖARNA Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands län 

SYDSVERIGE Blekinge län 
Skåne län 

VÄSTSVERIGE Hallands län 
Västra Götalands län 

NORRA MELLANSVERIGE Värmlands län 
Dalarnas län 
Gävleborgs län 

MELLERSTA NORRLAND Västernorrlands län 
Jämtlands län 

ÖVRE NORRLAND Västerbottens län 
Norrbottens län 

 

3.2.2 TIDSPERIOD 

Studien baseras på olika tidsperioder vid test av de olika hypoteserna. Vid test av hypotes 1 samt 

2 har studien grundats på tidsperioden år 2009 till 2017. För hypotes 3 baseras testet istället på 

data från tidsperioden år 2009 till 2016, år 2017 faller bort på grund av brist av data. 

3.3 EKONOMETRISK METOD 

Studien använder sig av den ekonometriska regressionsmodellen för att beräkna de olika 

variablernas relationer med varandra. Den linjära regressionsmodellen kommer att användas 

inom studien tillsammans med paneldata. Paneldata är en mix av tidsseriedata och tvärsnittsdata 

(Gujarati & Porter 2009). Tvärsnittet är i studien den geografiska indelningen och tidseriedata är 

åren som berörs.  

Regressionsmodellerna som används i studien är av typen den linjära regressionsmodellen och 

data som används är paneldata. Vid paneldata skattas parametrarna med antagligen en fixed effects 

model (FEM) eller en random effects model (REM). FEM låter varje tvärsnittsgrupp ha sitt egna fasta 

värde på sin parameter medan REM låter varje tvärsnittsgrupp ha ett slumpmässigt värde av en 
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egentligen mycket större population (Gujarati & Porter 2009). I denna studie kommer FEM 

användas, denna modell passar bättre till studien för att den kontrollerar heterogenitet mellan 

tvärsnittsgrupperna. Studien vill analysera e-handels användning och se hur den kan påverka de 

fysiska butikerna inom regionerna, genom att använda FEM separeras regionerna åt som 

dummyvariabler och passar bättre än REM.  

Regressionsmodellen förklarar hur en beroende variabel beror på en eller flera andra oberoende 

variabler. Samtliga variabler logaritmeras för att utläsa elasticiteten hos variablerna, denna form av 

regression kallas log-log regression. För att resultatet inte ska misstolkas kommer 

multikollinearitet, autokorrelation och heteroskedasticitet testats på data och modellerna.   

Den linjära regressionsmodellen:           𝑦" = 𝛽% + 𝛽'𝑥'" + 𝛽)𝑥'" + ⋯+ 𝛽+𝑥+" + 𝑒" 

𝑦" = 𝐵𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 

𝑥'", 𝑥)", … 𝑥+" = 𝑂𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 

𝛽% = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 

𝛽'	, 𝛽), …𝛽+ = 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑟	𝑓ö𝑟	𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 

𝑒" = 𝑆𝑙𝑢𝑚𝑝𝑡𝑒𝑟𝑚 

3.4 HYPOTESPRÖVNING 

Genom ett stickprov går det att testa hypoteser om parametrarna i en regressionsmodell och på 

det sättet fastställa genom bevis om en hypotes antas vara sann eller inte. Vid hypotesprövning 

finns det en nollhypotes och en alternativhypotes. Nollhypotesen är en hypotes om en eller flera 

parametrar i regressionsmodellen och denna hypotes anses vara sann tills att det finns statistisk 

information i stickprovet som kan bevisa motsatsen. Om stickprovet kan påvisa att nollhypotesen 

inte håller så förkastas nollhypotesen och alternativhypotesen antas vara sann. 

Alternativhypotesen beskriver alla situationer som inte finns i nollhypotesen. Det som bestämmer 

om det är möjligt eller inte att förkasta en nollhypotes är teststatistikan och om den befinner sig 

inom den kritiska regionen eller inte. Den kritiska regionen utgör alla värden på teststatistikan 

som har liten sannolikhet att inträffa om nollhypotesen är sann. Teststatistikan har en 

sannolikhetsfördelning som är känd under nollhypotesen och faller värdet på teststatistikan inom 

den kritiska regionen skall nollhypotesen förkastas. Den kritiska regionen bestäms av testets 

signifikansnivå och är ofta ett litet tal. En signifikansnivå på 5 % är en vanlig nivå att använda sig 
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av i test. Vid en hög signifikansnivå är det större risk för typ I fel och därför kommer max en 5 % 

-signifikansnivå att accepteras i studien (Westerlund 2005).   

3.5 MULTIKOLLINEARITET, AUTOKORRELATION OCH HETEROSKEDASTICITET  

För att testa att regressionsmodellerna uppfyller sina antagande och visar tolkningsbara samt rätta 

resultat kommer modellerna att testats för heteroskedasticitet, autokorrelation samt 

multikollinearitet. 

Heteroskedasticitet anger att slumptermen inte har samma varians för alla observationer och 

resultat som skattas när det råder heteroskedasticitetsproblem kan bli missvisande. När den 

beroende variabeln förändras ska slumptermen fortfarande ha samma spridning även när den 

oberoende variabeln förändras, vid denna situation råder det homoskedasticitet. För att testa om 

det råder heteroskedasticitet går det att använda olika sorters tester, två av dem är ett Breusch-

Pagan-Godfrey test eller ett geografiskt test (Gujarati & Porter 2009). I denna studie används ett 

Breusch-Pagan-Godfrey test vid kontroll för heteroskedasticitet. Om det råder heteroskedasticitet 

är det möjligt att lösa det med att tillämpa en robust regression eller en Prais-Winsten regression. 

Autokorrelation uppkommer frekvent på tidsseriedata och likt heteroskedasticitet kommer 

resultaten bli missvisande vid autokorrelationproblem. Autokorrelation är när observationernas 

residualer inte är oberoende från varandra, utan det finns en korrelation över tid på residualerna. 

För att testa om det råder autokorrelation går det att göra olika sorters test (Westerlund 2005). 

Ett Wooldridge test används i denna studie för att se om det råder autokorrelation emellan 

observationerna. För att motverka autokorrelation går det bland annat att applicera en Prais-

Winsten regression eller en fixed effect regression med AR(1) störningar. Prais-Winsten regression 

motverkar både heteroskedasticitet samt autokorrelation problem vilket gör att den går att 

använda när både problemen uppkommer samtidigt.  

Vid en regressionsmodell med fler än en oberoende variabel kan multikollinearitet uppstå. 

Multikollinearitet är när de oberoende variablerna beror på varandra och med en hög grad av 

multikollinearitet kan de skattade koefficienterna få missvisande värden och ge fel resultat. 

Multikollineatitet bör undvikas och för att testa om det råder multikollinearitet mellan variablerna 

kan en korrelationsmatris skapas. Talen i korrelationsmatrisen kan vara mellan -1 och 1. Är 

värdet -1 eller 1 råder perfekt korrelation mellan variablerna, gränsen för om en variabel har 

multikollinearitet eller inte med en annan variabel brukar dras vid 0,8 och -0,8 (Westerlund 2005). 

Test för multikollinearitet kommer göras mellan de oberoende variablerna i samtliga modeller.  
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3.6 FÖRKLARINGSGRAD OCH JOINT SIGNIFICANCE TEST 

Förklaringsgraden anger hur väl den linjära regressionsmodellen förklarar förändringen av 

variationen i den beroende variabeln och kan anta ett värde mellan 0 och 1. Är värdet högt så 

indikerar det att de oberoende variablerna passar bra till den raka linjen, om det istället är ett lågt 

värde indikerar det på att de oberoende variablerna inte passar bra till den linjära modellen 

(Westerlund 2005). Vid användning av programmet STATA och FEM estimeras tre olika 

förklaringsgrader, inom, mellan samt övergripande. Vid användning av en FEM modell är det 

förklaringsgraden inom som är den vanliga förklaringsgraden och den som anger hur väl 

regressionsmodellen förklara förändringen. I resultatdelen kommer endast förklaringsgraden 

inom att redovisas.  

Ett joint significance test går att använda för att se om kategorivariabler har en påverkan eller inte på 

den beroende variabeln. I ett joint significance test säger nollhypotesen att alla dummyvariablernas 

koefficienter är lika med noll och inte påverkar den beroende variabeln.  Detta test kommer att 

utföras på alla modellerna med års dummys för att se om år påverkar resultatet eller inte. 
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3.7 VARIABLER  

Följande variabler används i studien som beroende-, oberoende- och kontrollvariabler.  

Omsättning i fysiska butiker per person 

Medelomsättningen i de fysiska butikerna per person används som en beroende variabel och 

denna variabel finns i siffror för NUTS 2 regionerna. Varje årsomsättning från NUTS 2 

regionerna divideras med varje års folkmängd i samma NUTS 2 region. Svaret blir till ett snitt per 

person per år, data för antalet personer inhämtas från Statistiska Centralbyrån. Omsättningen är 

presenterad i fasta priser och per år, data inhämtas från databasen Handel i Sverige.  

Antal sysselsatta 

Antalet sysselsatta inom detaljhandelns fysiska butiker inom NUTS 2 regionerna i Sverige, 

används som beroende variabel. Data inhämtas från databasen Handel i Sverige.  

Antal arbetsställen  

Antal arbetsställen inom detaljhandeln i de olika svenska NUTS 2 regionerna, inhämtas från 

Statistiska Centralbyrån. Används som beroende variabel. 

Individer som använder e-handel 

Andelen invånare i procent som har använt e-handel i NUTS 2 regionerna under det aktuella året. 

Denna variabel används som oberoende variabel och data inhämtas från databasen Eurostat som 

är Europeiska Unionens databas över statistik inom unionen. Data baseras och framställs genom 

konsumentundersökningar som genomförs av National Statistical Institutes på uppdrag av EU.  

Medianinkomst per person 

Medianinkomsten för befolkningen i NUTS 2 regionerna. Siffrorna presenteras i fasta priser per 

år och variabeln är en kontrollvariabel. Data inhämtas från Statistiska Centralbyrån och avser 

marknadsinkomst.  

Andel i åldern 25 till 34år 

Andelen invånare i procent som är mellan 25 och 34år för den geografiska platsen och inhämtas 

från Statistiska Centralbyrån. Enligt Dibs (2017) undersökning är det personer i åldern 25 till 35 

år som använder e-handel mest vilket gör att detta åldersspann används som en kontrollvariabel.  
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Andel i ålder över 65år 

Andelen invånare som är över 65 år för den geografiska platsen, data inhämtas från Statistiska 
Centralbyrån. Dibs (2017) undersökning säger att det är individer över 66år som använder e-
handel minst vilket gör att även detta åldersspann är en kontrollvariabel i regressionen. 

Sammanställning av variablerna 

Tabell 2. Variabler som används i studiens regressioner samt deras namn i den ekonometriska modellen  

VARIABEL NAMN I EKONOMETRISK MODELL 

OMSÄTTNING I FYSISKA BUTIKER PER 
PERSON 

LFysiskhandelPP 

ANTAL SYSSELSATTA  LSyssels 

ANTAL ARBETSSTÄLLEN LArbställen 

INDIVIDER SOM ANVÄNDER E-HANDEL LEindivider 

MEDIANINKOMST PER PERSON LMedianinkomst 

ANDEL I ÅLDERN 25 TILL 34 ÅR L25till34år 

ANDEL I ÅLDER ÖVER 65 ÅR LÖver65år 

Kommentar: Variablerna är logaritmerade och det betecknas med L. PP står för per person.  
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3.8 MODELLER I STUDIEN 

Följande modeller kommer användas för att skatta resultat och göra det möjligt att testa 

hypoteserna i studien. Modell 2a och 2b samt 3a och 3b är av en liknande karaktär som 

Goldmanis et al. (2010) använder sig av men i denna undersökning kommer fler kontrollvariabler 

läggas till som kan påverka resultatet. Modell 1a och 1b använder sig av samma oberoende 

variabel och kontrollvariabler men mäter mot en annan beroende variabel.  

Modell 1a 

𝐿𝐹𝑦𝑠𝑖𝑠𝑘ℎℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑃𝑃 

= 𝛽% + 𝛽'	𝐿𝐸𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 + 𝛽)	𝐿𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 + 𝛽L	𝐿25𝑡𝑖𝑙𝑙34å𝑟 + 𝛽R	𝐿Ö𝑣𝑒𝑟65å𝑟 + ∑𝑅"𝑟" + 𝑒 

𝑅" är en fixed effect för regioner och varje region är en dummyvariabel  

𝑟" är den skattade koefficienten för region 𝑖 

Modell 1a används för att besvara hypotes 1 och visa hur e-handelns användning hos invånare 

kommer påverka försäljningen i de fysiska butikerna. Omsättning i de fysiska butikerna per 

person är den beroende variabeln och den mäts mot den oberoende variabeln andel invånare som 

använder e-handel, samt kontrollvariablerna medianinkomst och de olika ålders variablerna. Data 

som används i modellen är från tidsperioden 2009 till 2017 och är uppdelade i de olika NUTS 2 

regionerna i Sverige vilket gör det till paneldata. Genom att använda FEM vid estimeringen av 

modellen kommer det bli möjligt att skilja de olika regionerna åt och kontrollerna heterogeniteten 

mellan dem. Modellen används för att se om det blir en business stealing effect mellan e-handel och 

fysiska butiker.  

Modell 1b 

𝐿𝐹𝑦𝑠𝑖𝑠𝑘ℎℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑃𝑃 

= 𝛽% + 𝛽'	𝐿𝐸𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 + 𝛽)	𝐿𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 + 𝛽L	𝐿25𝑡𝑖𝑙𝑙34å𝑟 + 𝛽R	𝐿Ö𝑣𝑒𝑟65å𝑟 + ∑𝑅"𝑟" + ∑𝑇X𝑡X + 𝑒 

𝑇X är en fixed effect för tiden och varje år är en dummyvariabel 

𝑡X är den skattade koefficienten för år 𝑡 

Modell 1b är av liknande typ som modell 1a men årliga dummyvariabler läggs till. De årliga 

dummyvariablerna gör det möjligt att kontrollera heterogenitet mellan år i studien och 

regressionen kan beskriva förändringar på marknaden som inte beror på någon form av mönster 
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som är lika för alla regionerna.  Genom att använda årliga dummyvariabler isoleras varje år och 

regressionen visar effekten på försäljningen när varken skillnader hos regionerna eller åren 

påverkar resultatet.  

Modell 2a 

𝐿𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠 

= 𝛽% + 𝛽'	𝐿𝐸𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 + 𝛽)	𝐿𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 + 𝛽L	𝐿25𝑡𝑖𝑙𝑙34å𝑟 + 𝛽R	𝐿Ö𝑣𝑒𝑟65å𝑟 + ∑𝑅"𝑟" + 𝑒 

För att undersöka hypotes 2 så formuleras modell 2 som besvarar om antalet sysselsatta påverkas 

av e-handelsanvändningen. Denna modell ser likadan ut som modell 1a men byter ut den 

beroende variabeln till antalet sysselsatta. Modellen kommer att estimeras med data från 

tidsperioden 2009 till 2017 på NUTS 2 regionerna i Sverige. 

Modell 2b 

𝐿𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠 

= 𝛽% + 𝛽'	𝐿𝐸𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 + 𝛽)	𝐿𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 + 𝛽L	𝐿25𝑡𝑖𝑙𝑙34å𝑟 + 𝛽R	𝐿Ö𝑣𝑒𝑟65å𝑟 + ∑𝑅"𝑟" + ∑𝑇X𝑡X + 𝑒 

Som i modell 1 läggs det även här till en modell som har dummyvariabler för tid. Heterogenitet 

mellan åren kommer nu bli möjligt att urskilja och genom det utesluta trender på marknaden som 

finns hos alla regioner.  

Modell 3a 

𝐿𝐴𝑟𝑏𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑒𝑛 

= 𝛽% + 𝛽'	𝐿𝐸𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 + 𝛽)	𝐿𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 + 𝛽L	𝐿25𝑡𝑖𝑙𝑙34å𝑟 + 𝛽R	𝐿Ö𝑣𝑒𝑟65å𝑟 + ∑𝑅"𝑟" + 𝑒 

Hypotes 3 prövas genom modell 3 och liknar modell 1 samt 2 men använder sig av antalet 

arbetsställen som beroende variabel istället. Data är från år 2009 fram till 2016 och är från de 

olika NUTS 2 regionerna i Sverige. Med modellen kommer det kunna bli möjligt att se om antalet 

arbetsställen påverkas av e-handelsanvändningen hos befolkningen.  
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Modell 3b 

𝐿𝐴𝑟𝑏𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑒𝑛 

= 𝛽% + 𝛽'	𝐿𝐸𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 + 𝛽)	𝐿𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 + 𝛽L	𝐿25𝑡𝑖𝑙𝑙34å𝑟 + 𝛽R	𝐿Ö𝑣𝑒𝑟65å𝑟 + ∑𝑅"𝑟" + ∑𝑇X𝑡X + 𝑒 

I modell 3b tillkommer dummyvariabler för år jämfört med modell 3a. Med de årliga 

dummyvariablerna blir det möjligt att kontrollera heterogenitet mellan åren och på så sätt kunna 

se förändringar som inte beror på något mönster som är samma för alla regioner.  

3.9 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Vid kvantitativ undersökning måste metoder med hög reliabilitet användas samt data som är 

valid. Metoder med en hög reliabilitet är metoder som är tillförlitliga och som ger samma resultat 

även vid andra tillfällen om undersökningen utförs identiskt (Denscombe 2016). I denna 

undersökning kommer en hög reliabilitet kunna uppnås genom att använda liknande metoder 

som i tidigare forskning samt att undersökningens tillvägagångssätt beskrivs utförligt för att det 

inte ska uppstå missförstånd vid upprepande identiska undersökningarna.  

Validitet hos data anger noggrannheten och lämpligheten på datasetet för undersökningen. Data 

ska vara uppmätt på ett korrekt sätt samt vara rätt typ av data för undersökningen (Denscombe 

2016). Variablerna som används vid en undersökning kommer aldrig vara helt perfekta för det 

som ska undersökas, utan det kommer finnas ett mellanrum mellan den teoretiska delen och det 

motsvarande resultatet. Detta mellanrum representerar mätfelet som finns hos undersökningen 

och minsta möjliga mätfel är att föredra i en studie, ett sätt för att minska mätfelet är att ha fler 

oberoende variabler (Barmark & Djurfeldt 2015). För att minska mätfelet i denna undersökning 

finns flera kontrollvariabler med i modellen som kan tänkas påverka. En högre validitet kommer 

även kunna uppnås genom att data som insamlas är färdiga Excelfiler från myndigheter och 

organisationer vilket gör att risken för fel vid inmatning minskar.  



 33 

4.0 RESULTAT 

För att besvara de tre olika hypoteserna utförs regressionsanalyser i statistikprogrammet STATA. 

Varje modell testas även för heteroskedasticitet och autokorrelation. Ett test för multikollinearitet 

mellan den oberoende variabeln och kontrollvariablerna genomförs, testet antyder att det inte 

råder multikollinearitet, se appendix.  

Tabell 3 nedan visar deskriptiv statistik av datamaterialet som används för att skatta studiens 

modeller. Data som används är från tidsperioden år 2009 till 2017 med undantag för modell 3a 

samt 3b som har tidsperioden år 2009 till 2016, därav endast 64 stycken observationer för 

variabeln antal arbetsställen som är beroende variabel i modell 3a samt 3b.  

Tabell 3. Deskriptiv statistik på studiens alla variabler 

VARIABEL N MEDELVÄRDE STANDARDAVVIKELSE MIN MAX 

FYSISK HANDEL PER 
PERSON 

72 57 683,33 2890,138 52 620,55 63 845,22 

ANTAL SYSSELSATTA  72 31 438,9 17 742,62 8931 63 048 

ANTAL 
ARBETSSTÄLLEN 

64 8820,016 4723,453 2613 16 848 

INDIVIDER SOM 
ANVÄNDER E-HANDEL 

72 0,71 0,066 0,56 0,84 

MEDIANINKOMST 72 218 155,8 16 581,08 193 561,4 267 953,6 

ANDEL 25 TILL 34ÅR 72 0,123 0,014 0,010 0,156 

ANDEL ÖVER 65ÅR 72 0,204 0,024 0,148 0,239 
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För att få en helhetsbild av marknaden och se vad det finns för trend under de senaste åren så 

presenteras nedan grafer på hur studiens tre beroende variabler har förändrats under den valda 

tidsperioden.  

 

 

Figur 3. Genomsnittlig omsättning per person inom fysisk handel, år 2009 till 2017 i fasta priser 

 

Figur 4. Genomsnittligt antal sysselsatta i fysisk handel över alla regioner i NUTS 2 klassificering, år 2009 till 2017 
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Figur 5. Genomsnittligt antal arbetsställen i fysisk handel över alla regioner i NUTS 2 klassificering, år 2009 till 2016 

 

4.1 MODELL 1A OCH 1B 

I tabell 4 samt 5 redovisas resultatet för modell 1a samt 1b och inom parenteserna anges 

standardavvikelsen. Beroende variabel är Fysisk handel per person. Test för heteroskedasticitet 

samt autokorrelation genomförs och resultaten tyder på att det inte råder något problem med 

heteroskedasticitet men att det finns problem med autokorrelation, se appendix. Wooldridge 

testet indikerar ett F-värde på 27,964 utan årsdummys och ett F-värde på 56,052 med årsdummys 

vilket gör att nollhypotesen förkastas i båda fallen. Detta tyder på att det finns problem med 

autokorrelation och för att motverka autokorrelationen kommer olika tillvägagångssätt användas 

för att upphäva effekten som autokorrelationen kan ge. De olika alternativen som kontrollerar 

autokorrelationen kommer estimera ett mer korrekt resultat än vad en vanlig FEM modell gör.  

Det första tillvägagångssättet för att korrigera problemet med autokorrelationen är att estimera en 

Prais-Winsten regression. För att använda en Prais-Winsten regression i STATA används 

kommandot xtpcse beroende oberoende(dummyregion), correlation (psar1).  

För att göra ytterligare försök att korrigera autokorrelationen kommer även en fixed effect 

regression med AR(1) störningar att göras. Kommandot som används i STATA är xtregar beroende 

oberoende, fe  

Resultaten för Prais-Winsten regressionen samt fixed effect regressionen med AR(1) störningar 

presenteras i tabell 4 och 5 för respektive modell.  
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Tabell 4. Resultat modell 1a 

OBEROENDE- SAMT 
KONTROLLVARIABLER 

MODELL 1A 1A Prais-Winsten 

XTPCSE 

1A FIXED EFFECT, 
AR(1) 

XTREGAR  

INDIVIDER SOM 
ANVÄNDER E-HANDEL 

-0,111*** 

(0,033) 

-0,107*** 

(0,035) 

-0,121***  

(0,032) 

MEDIANINKOMST 0,320*** 

(0,088) 

0,347*** 

(0,101) 

0,371** 

(0,150) 

ANDEL 25 TILL 34ÅR 0,159 

(0,099) 

0,076 

(0,077) 

0,138 

(0,149) 

ANDEL ÖVER 65ÅR 0,088 

(0,118) 

0,107 

(0,184) 

-0,079 

(0,306) 

KONSTANT 

 

7,466 

(1,303) 

7,028*** 

(1,433) 

6,530*** 

(1,350) 

DUMMY REGION JA JA JA 

DUMMY TID NEJ NEJ NEJ 

 R-kvadrat: 

0,716 

R-kvadrat: 

1,00 

R-kvadrat: 

0,562 

*=signifikant på 10 % -nivå **=signifikant på 5 % -nivå ***=signifikant på 1 % -nivå 
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Tabell 5. Resultat modell 1b 

OBEROENDE- SAMT 
KONTROLLVARIABLER 

MODELL 1B 1B Prais-Winsten 

XTPCSE 

1B FIXED EFFECT, 
AR(1) 

XTREGAR 

INDIVIDER SOM 
ANVÄNDER E-HANDEL 

0,025 

(0,020) 

0,008 

(0,013) 

0,001 

(0,013) 

MEDIANINKOMST 0,319 

(0,197) 

0,264 

(0,193) 

0,304 

(0,344) 

ANDEL 25 TILL 34ÅR -0,344*** 

(0,080) 

-0,289*** 

(0,084) 

-0,160 

(0,102) 

ANDEL ÖVER 65ÅR 

 

1,776*** 

(0,229) 

1,483*** 

(0,239) 

2,079*** 

(0,384) 

KONSTANT 

 

9,255*** 

(2,365) 

10,030*** 

(2,285) 

10,135*** 

(1,543) 

DUMMY REGION JA JA JA 

DUMMY TID JA JA JA 

 R-kvadrat: 

0,950 

R-kvadrat: 

1,00 

R-kvadrat: 

0,94 

*=signifikant på 10 % -nivå **=signifikant på 5 % -nivå ***=signifikant på 1 % -nivå 

Vidare för att göra ytterligare tester för att motverka autokorrelationen görs en vanlig regression 

av den procentuella tillväxttakten på alla variabler som används i regressionen i modell 1a samt 

1b, den beroende variabeln är den procentuella förändringen av omsättning per person i fysiska 

butiker. Genom att endast ta tillväxttakten kan det bli möjligt att slippa autokorrelation som finns 

över tid och bara räkna på förändringen. Ett Wooldridge test för att kontrollera 

autokorrelationen används även på denna data och det indikerar att det fortfarande finns 

problem med autokorrelation när inte dummyvariabler används för år, dock visar det att 

autokorrelation inte finns när dummyvariabler för år används, se appendix. Även test för 

heteroskedasticitet appliceras på modellen, testet indikerar att det finns 

heteroskedasticitetproblem på modell procentuell förändring 1b. Se appendix för testresultat. För 

att åtgärda problemet används en robust regression som motverkar heteroskedasticitet. Det 



 38 

skattade resultaten presenteras nedan i tabell 6. Notera att denna data inte är i en logaritmerad 

form. 

Tabell 6. Resultat modell 1a samt 1b för procentuell förändring 

OBEROENDE- SAMT 
KONTROLLVARIABLER 

PROCENTUELL FÖRÄNDRING 
1A 

PROCENTUELL FÖRÄNDRING 
1B, ROBUST  

INDIVIDER SOM ANVÄNDER E-
HANDEL 

-0,082*** 

(0,030) 

0,002 

(0,015) 

MEDIANINKOMST 0,476** 

(0,204) 

0,337 

(0,412) 

ANDEL 25 TILL 34ÅR 0,176 

(0,479) 

0,163 

(0,316) 

ANDEL ÖVER 65ÅR 

 

0,588 

(0,533) 

1,715*** 

(0,581) 

KONSTANT 

 

-0,106 

(0,013) 

-0,022* 

(0,015) 

DUMMY REGION JA JA 

DUMMY TID NEJ JA 

 

 

R-kvadrat: 

0,320 

R-kvadrat: 

0,927 

*=signifikant på 10 % -nivå **=signifikant på 5 % -nivå ***=signifikant på 1 % -nivå 

Ett joint significance test skapas även för att på det sätt se effekten av dummyvariabeln år i modell 

1b. Testet mäter inverkan av dummyvariablerna det vill säga om deras koefficienter är lika med 

noll eller inte. Testet indikerar att nollhypotesen förkastas och det tyder på att kategorivariabeln 

år påverkar resultatet och den beroende variabeln, se appendix för testresultat. 
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4.2 MODELL 2A OCH 2B 

Det estimerade resultatet för modell 2a samt 2b presenteras i tabell 7 samt 8. Antalet sysselsatta 

inom fysiska handel är modellens beroende variabel och variablernas standardavvikelse anges 

inom parentes. Test för heteroskedasticitet antyder att det inte förekommer i modell 2a men att 

det finns problem med heteroskedasticitet i modell 2b. Autokorrelation förekommer i båda 

modellerna, modell 2a har ett F-värde på 32,783 samt modell 2b ett F-värde på 56,615. Se 

appendix för estimerat resultat från heteroskedasticitet samt autokorrelation test. Som i modell 1a 

samt 1b så kommer först en Prais-Winsten regressionen användas för att kontrollera 

autokorrelationen som finns i både modell 2a samt 2b. Prais-Winsten regressionen kontrollerar 

även för heteroskedasticitet, vilket gör att den även går att applicera på modell 2b för att råda 

bukt på heteroskedasticitetsproblemet.  

En fixed effect regression med AR(1) störningar appliceras bara på modell 2a och kontrollerar dess 

autokorrelation. En fixed effect regression med AR(1) störningar kan inte motverka 

heteroskedasticitet vilket gör att den inte tillämpas på modell 2b. Resultatet för Prais-Winsten 

regressionen och fixed effect regression med AR(1) störningar redovisas i tabell 7 och 8 för 

respektive modell. 
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Tabell 7. Resultat modell 2a 

OBEROENDE- SAMT 
KONTROLLVARIABLER 

MODELL 2A 2A Prais-Winsten 

XTPCSE  

2A FIXED EFFECT, 
AR(1) 

XTREGAR 

INDIVIDER SOM 
ANVÄNDER E-HANDEL 

0,052 

(0,033) 

0,066* 

(0,039) 

0,014 

(0,032) 

MEDIANINKOMST  0,515*** 

(0,088) 

0,502*** 

(0,120) 

0,433*** 

(0,115) 

ANDEL 25 TILL 34ÅR -0,315*** 

(0,098) 

-0,324*** 

(0,106) 

-0,226* 

(0,115) 

ANDEL ÖVER 65ÅR 

 

0,270*** 

(0,116) 

0,278* 

(0,167) 

0,368* 

(0,197) 

KONSTANT 

 

3,629 

(1,286) 

4,688 

(1,699) 

4,967*** 

(1,493) 

DUMMY REGION JA JA JA 

DUMMY TID NEJ NEJ NEJ 

 R-kvadrat: 

0,789 

R-kvadrat: 

1 

R-kvadrat:  

0,715 

*=signifikant på 10 % -nivå **=signifikant på 5 % -nivå ***=signifikant på 1 % -nivå  
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Tabell 8. Resultat modell 2b 

OBEROENDE- SAMT 
KONTROLLVARIABLER 

MODELL 2B 2B Prais-Winsten 

XTPCSE  

INDIVIDER SOM ANVÄNDER E-
HANDEL 

0,027 

(0,036) 

0,016 

(0,027) 

MEDIANINKOMST 0,383 

(0,343) 

-5,024* 

(1,272) 

ANDEL 25 TILL 34ÅR -0,242* 

(0,140) 

-1,389 

(0,422) 

ANDEL ÖVER 65ÅR 

 

-0,001 

(0,399) 

0,169 

(1,089) 

KONSTANT 

 

4,945 

(4,130) 

68,388** 

(14,896) 

DUMMY REGION JA JA 

DUMMY TID JA JA 

 R-kvadrat: 

0,882 

R-kvadrat: 

1,0 

*=signifikant på 10 % -nivå **=signifikant på 5 % -nivå ***=signifikant på 1 % -nivå 

Som i modell 1a samt 1b så kommer även ytterligare strategier användas för att motverka 

autokorrelationen som finns i både 2a samt 2b genom att ta den procentuella tillväxten på de 

olika variablerna, beroende variabeln är den procentuella förändringen av antalet sysselsatta. 

Ingen av modellerna visar tecken på heteroskedasticitetsproblem eller autokorrelationsproblem, 

se appendix för resultat. Modellernas estimerade resultat presenteras i tabell 9. Notera att denna 

data inte är i en logaritmerad form. 
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Tabell 9. Resultat modell 2a samt 2b för procentuell förändring 

OBEROENDE- SAMT 
KONTROLLVARIABLER 

PROCENTUELL FÖRÄNDRING 
2A 

PROCENTUELL FÖRÄNDRING 
2B 

INDIVIDER SOM ANVÄNDER E-
HANDEL 

0,005 

(0,035) 

-0,003 

(0,018) 

MEDIANINKOMST 0,587*** 

(0,235) 

0,154 

(0,503) 

ANDEL 25 TILL 34ÅR 0,071 

(0,553) 

1,468*** 

(0,336) 

ANDEL ÖVER 65ÅR 

 

0,811 

(0,615) 

2,871*** 

(0,844) 

KONSTANT 

 

-0,013 

(0,015) 

-0,066*** 

(0,018) 

DUMMY REGION JA JA 

DUMMY TID NEJ JA 

 

 

R-kvadrat:  

0,156 

R-kvadrat: 

0,839 

*=signifikant på 10 % -nivå **=signifikant på 5 % -nivå ***=signifikant på 1 % -nivå 

Även i modell 2b skapas ett joint significance test på variabeln år. Testet visar på ett resultat som gör 

att nollhypotesen förkastas, se appendix för testresultat. 

4.3 MODELL 3A OCH 3B  

Det estimerade resultatet för modell 3a samt 3b presenteras i tabell 10 samt 11 med variabeln 

Antalet arbetsställen som beroende variabel. Standardavvikelsen anges inom parentes. Test för 

heteroskedasticitet samt autokorrelation tyder på att det inte råder heteroskedasticitet i modell 3b 

men att det finns heteroskedastictetsproblem i modell 3a. Autokorrelation förekommer hos 

modell 3a med ett F-värde på 26,002 och i 3b med ett F-värde på 55,186, se appendix för 

testresultat. 

Som tidigare modeller så kommer det även i denna modell att appliceras en Prais-Winsten 

regression på både modell 3a samt 3b för att motverka problemet med autokorrelation samt 
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heteroskedasticitet hos modell 3a. En fixed effect regression med AR(1) störningar för att motverka 

och kontrollera problemet med autokorrelation appliceras bara på modell 3b. 

Tabell 10. Resultat modell 3a 

OBEROENDE- SAMT 
KONTROLLVARIABLER 

MODELL 3A 3A Prais-Winsten 

XTPCSE 

INDIVIDER SOM ANVÄNDER E-
HANDEL 

0,055 

(0,053) 

0,060* 

(0,036) 

MEDIANINKOMST 0,426*** 

(0,129) 

0,308* 

(0,173) 

ANDEL 25 TILL 34ÅR -0,846*** 

(0,159) 

-0,746*** 

(0,203) 

ANDEL ÖVER 65ÅR 

 

0,359* 

(0,194) 

0,437** 

(0,213) 

KONSTANT 

 

2,492 

(1,898) 

5,271** 

(2,483) 

DUMMY REGION JA JA 

DUMMY TID NEJ NEJ 

 R-kvadrat: 

0,400 

R-kvadrat: 

1,0 

*=signifikant på 10 % -nivå **=signifikant på 5 % -nivå ***=signifikant på 1 % -nivå 
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Tabell 11. Resultat modell 3b 

OBEROENDE- SAMT 
KONTROLLVARIABLER 

MODELL 3B 3B Prais-Winsten 

XTPCSE 

3B FIXED EFFECT, 
AR(1) 

XTREGAR 

INDIVIDER SOM 
ANVÄNDER E-HANDEL 

-0,007 

(0,040) 

0,005 

(0,025) 

0,021 

(0,014) 

MEDIANINKOMST 1,336*** 

(0,381) 

0,827** 

(0,347) 

0,633 

(0,425) 

ANDEL 25 TILL 34ÅR -0,286 

(0,176) 

-0,507*** 

(0,152) 

-0,502*** 

(0,130) 

ANDEL ÖVER 65ÅR 

 

-1,847*** 

(0,474) 

-1,414*** 

(0,458) 

1,300** 

(0,523) 

KONSTANT 

 

-11,150** 

(4,605) 

-4,269 

(3,953) 

2,076 

(1,238) 

DUMMY REGION JA JA JA 

DUMMY TID JA JA JA 

 R-kvadrat: 

0,777 

R-kvadrat: 

1,0 

R-kvadrat: 

0,847 

*=signifikant på 10 % -nivå **=signifikant på 5 % -nivå ***=signifikant på 1 % -nivå 

Som i tidigare modeller kommer det även i denna modell användas ytterligare metoder för att 

motverka autokorrelations problem i modellerna. Beroende variabel är den procentuella 

förändringen av arbetsställen och de oberoende variablerna är även de i procentuell förändring. 

Ingen av modellerna visar tecken på heteroskedasticitetsproblem, se appendix för resultat. Ett 

Wooldridge test för att kontrollera autokorrelationen tillämpas på modellerna och testet indikerar 

att det fortfarande finns problem med autokorrelation i modell 3a men inte i modell 3b, se 

appendix för resultat. De skattade resultaten presenteras nedan i tabell 12. Notera att denna data 

inte är i en logaritmerad form. 
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Tabell 12. Resultat modell 3a samt 3b för procentuell förändring 

OBEROENDE- SAMT 
KONTROLLVARIABLER 

PROCENTUELL FÖRÄNDRING 
3A 

PROCENTUELL FÖRÄNDRING 
3B 

INDIVIDER SOM ANVÄNDER E-
HANDEL 

0,024 

(0,018) 

0,014 

(0,015) 

MEDIANINKOMST -0,781*** 

(0,115) 

0,499 

(0,442) 

ANDEL 25 TILL 34ÅR 0,203 

(0,267) 

0,265 

(0,245) 

ANDEL ÖVER 65ÅR 

 

-0,214 

(0,371) 

1,631** 

(0,676) 

KONSTANT 

 

0,016* 

(0,009) 

-0,014 

(0,015) 

DUMMY REGION JA JA 

DUMMY TID NEJ JA 

 R-kvadrat: 

0,651 

R-kvadrat:  

0,840 

*=signifikant på 10 % -nivå **=signifikant på 5 % -nivå ***=signifikant på 1 % -nivå 

Som i tidigare modeller tillämpas även ett joint significance test på modell 3b. Nollhypotesen 

förkastats även denna gång, se appendix för testresultat.  
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5.0 ANALYS 

Syftet med studien är att besvara om det finns något samband och inverkan på fysiska butiker i 

detaljhandeln när e-handelanvändningen förändras bland konsumenterna. Studiens uppgift är att 

ge svar på de tre frågeställningarna och dra slutsatser om hur försäljning i fysiska butiker, antalet 

anställda i fysiska butiker samt antalet arbetsställen påverkas av e-handel. Genom teori samt 

tidigare studier formuleras relevanta hypoteser för studien som sedan förkastas eller ej genom 

statistiska beräkningar.  

Det är viktigt att ha i åtanke att det fortfarande är stora skillnader på summorna som spenderas i 

fysiska butiker och på e-handel. Andelen försäljning som sker genom e-handel är fortfarande bara 

8,7 % i Sverige2 av den totala detaljhandeln men ökningen har vart kraftig de senaste åren och det 

kommer troligtvis fortsätta växa. Teori säger tydligt att det finns konkurrens mellan e-handel och 

fysiska butiker men att e-handel kan ha vissa fördelar. Kunder får nya beteenden och allt fler 

väljer att köpa mer genom e-handel. Porters (1983) modell för branschkonkurrensens drivkrafter 

går tydligt att applicera och se att det finns konkurrens på detaljhandelsmarknaden mellan e-

handel och fysiska butiker. Hot om nyetablering är stor, att starta upp e-handel är enkelt och 

möjligt till relativ låg kostnad. Detta gör att det finns låga hinder för att etableras på marknaden 

och det blir möjligt att kunna erbjuda samma sortiment som en vanlig fysisk butik. Fler 

nyetableringar och försäljare kommer öka den rådande konkurrensen.  Substitutionshoten som 

nämns av Porter (1983) går tydligt att se inom detaljhandeln. Homogena produkter erbjuds både 

på nätet och i fysiska butiker och enligt studierna av Brynjolfsson och Smith (2000) går det att se 

att e-handel har möjlighet att erbjuda samma vara till ett lägre pris. Detta gör att 

substitutionshoten kommer att bli stora mellan e-handel och de fysiska butikerna. Köpares 

förhandlingsstyrka i Porters modell kommer vara stark för att det finns ett stort utbud av 

leverantörer för köparen att välja på. E-handel gör det lättare för nya företag att göra entré på 

marknaden vilket gör att antalet företag och konkurrenter kommer öka. Med ett stort utbud av 

leverantörer kan köparen spela med konkurrenterna och förhandla om lägre priser samt högre 

kvalité på varor. I slutändan blir spelet en belastning på företags lönsamhet och hela branschen. 

Leverantörernas förhandlingsstyrka kommer däremot vara låg när det finns ett stort antal 

konkurrenter på marknaden. När det gäller konkurrens mellan redan befintliga företag som är 

Porters sista konkurrenskraft i modellen visar det på att e-handel kan ha möjlighet att skaffa 

                                                

2 Exklusive e-handels köp från utlandet. 
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positioner som är fördelaktiga gentemot fysiska butiker. Som det nämnts tidigare finns det 

möjlighet att pressa priserna mer på nätet men samtidigt inte gå med förlust.   

Regressionerna som skattas i studien är av typen log-log vilket gör att resultatet tolkas som 

elasticiteter, om den oberoende variabeln ökar med 1 % kommer det skattade b-värdet visa hur 

den beroende variabelns mängd förändras i procent. 

5.1 MODELL 1A OCH 1B 

Regressionen för modell 1a visar en signifikant skattad parameter för variabeln Individer som 

använder e-handel. Det skattade värdet är negativt och tyder på att när andelen e-handlande 

individer ökar så kommer försäljningen per person minska i fysiska butiker. Modellen har 

problem med autokorrelation och även vid användning av korrigerande regressioner så visar 

resultatet ett signifikant negativ värde. I modell 1a vid tillämpning av Prais-Winsten regression 

samt fixed effect regression med AR (1) störningar för att motverka autokorrelationen visar 

resultaten att det är en negativ relation. Det går uppskattningsvis att säga att en ökning på 10 % 

av individer som e-handlar kommer göra att försäljningen i fysiska butiker i genomsnitt per 

person minskar med drygt 1 %. Det kan tyckas som ett lågt värde men med över 9 miljoner 

invånare i Sverige ger denna minskning per person stora förändringar. Regressionen med endast 

tillväxttakt har fortfarande problem med autokorrelation vilket gör att det inte dras några 

slutsatser från den.  

I modell 1b när dummyvariabler för tid används och det blir möjligt att se förändringar som inte 

beror på andra faktorer som påverkar hela marknaden så förändras resultatet. Regressionen 

tidfixeras och de skattade resultaten för variabeln Individer som använder e-handel är inte längre 

signifikant, det går inte att säga att den påverkar försäljningen per person i fysiska butiker när 

studien tar hänsyn till skillnader som finns mellan åren. Som det framgår i modell 1a så blir 

variabeln Individer som använder e-handel signifikant om åren inte används i regressionen och 

det tyder på att åren påverkar resultatet. Vid en skattning utan kontroll för år kommer modellen 

bli felspecificerad. Eftersom det finns en korrelation mellan årtal och e-handel kommer i modell 

1a den skattade koefficienten för variabeln Individer som använder e-handel att delvis reflektera 

effekten av tidstrenden som är negativ.  

Detta motsäger Duch-Brown et al. (2017) och Bergström (2012) studier om att det blir en business 

stealing effect av e-handel på de fysiska butikerna. Det går att säga att e-handel växer över tid 

samtidigt som fysisk handel minskar, det finns en trend men det går inte med säkerhet att säga att 
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e-handelanvändningen påverkar försäljningen i de fysiska butikerna. Utan försäljningen kan även 

påverkas av andra skäl. Resultaten gör att hypotes 1 förkastas och det går inte med säkerhet säga 

att e-handelanvändningen påverkar. 

Modell 1a har även variabeln Medianinkomst som signifikant och positiv. Det tyder på variabeln 

påverkar försäljningen per person i fysiska butiker och försäljningen ökar vid en ökad inkomst 

hos befolkningen när regressionen inte tidfixeras och tar hänsyn till åren. En ökning av 

medianinkomsten med 10 % kommer uppskattningsvis i genomsnitt öka försäljning per person i 

fysiska butiker med 3,4 till 3,7 %. Resultaten i modell 3b för Medianinkomst variabeln visar inga 

signifikanta utslag vilket gör att det inte går att säga att de påverkar den beroende variabeln med 

säkerhet och det blir svårt att dra några slutsatser om variabeln.  

I regressionen för modell 1b är variabeln Andel över 65år signifikant och positiv. Det tyder på att 

när andelen individer över 65 år ökar kommer fysisk handel per person öka. Resultatet indikerar 

att det finns positiva förändringar som sker i försäljningen när varken typen av region, år eller e-

handeln påverkar. Enligt uppskattning kommer försäljningen per person i fysiska butiker öka 

med 1,48 till 2,08 % när andelen individer över 65 år ökar med 1 %. 

Ålders variabeln Andel 25 till 34år i modell 1b är signifikant i Prais-Winsten regression men inte 

hos resterande autokorrelation korrigerande regressioner, detta gör att det blir svårt att dra 

slutsatser från resultaten men två av tre regressioner som justerar autokorrelation visar på icke 

signifikanta resultat för variabeln. Med stor sannolikhet går det inte med säkerhet att säga att 

variabeln påverkar eller hur den påverkar.  

Förklaringsgraden hos samtliga regressioner är hög för att vara paneldata. Lägsta 

förklaringsgraden har regressionen för procentuella tillväxttakten för modell 1a på 0,3197 och det 

högsta värdet har Prais-Winsten regression som har ett skattat värde på 1. De höga värdena kan 

skapa en viss oro och tyda på att det fortfarande finns autokorrelations problem i regressionerna, 

även fast korrigerings regressioner har använts. Prais-Winsten regressionens värde på 1 visar på 

att det med sannolikhet kan finnas något som inte stämmer i modellen. Det kan indikera på att de 

är för många variabler som ska skattas gentemot antalet observationer och att det blir för få 

frihetsgraderna för modellen. Det kan göra att resultaten från Prais-Winsten regressionen inte är 

tillförlitliga och kan bli missvisande.  

Joint significance testet som utförs på kategorivariabeln år förkastar nollhypotesen och det tyder på 

att årsvariablerna påverkar resultatet. Detta resultat framgår även vid skattningen av modell 1a 
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samt 1b, det är en generell trend på hela svenska marknaden som pågår över tid och påverkar 

resultatet. 

5.2 MODELL 2A OCH 2B 

Modell 2a har rådande autokorrelationsproblem och vid användning av justerande regressioner 

blir det skattade resultatet inte signifikant för variabeln Individer som använder e-handel. 

Resultatet uttrycker att när andelen individer som e-handlar förändras så går det inte med 

säkerhet att säga att antalet sysselsatta kommer påverkas. Hos Prais-Winsten regressionen i 

modell 2a finns det ett signifikant samband på 10 %-nivå för variabeln Individer som använder e-

handel, dock så finns det stor risk för typ I fel vid en hög signifikansnivå och i den här studien 

accepteras inte mer än 5 % -nivå för att minska risken för typ I fel. Samtliga regressioner visar ett 

positivt estimerat värde och tyder på att en ökad e-handel även ökar antalet sysselsatta inom de 

fysiska butikerna. I modell 2b finns det problem med både autokorrelation och 

heteroskedasticitet som det framgår i resultatet. Vid problem med båda kan endast en Prais-

Winsten regression tillämpas samt en modell med procentuell förändringen. Data på den 

procentuella förändringen visar inte problem med autokorrelation eller heteroskedasticitet. 

Resultatet tyder på att det inte finns något signifikant samband mellan e-handelanvändning och 

antalet sysselsatta. Detta resultat är samma som Goldmanis et al. (2010) får fram för den 

tidfixeraderegression på antalet sysselsatta i resebyråbranschen och det blir svårt att dra några 

slutsatser om hur antalet sysselsatta påverkas av e-handel. I modell 2a var variabeln Individer som 

använder e-handel signifikant på en 10% - nivå i Prais-Winsten regression, denna signifikanta 

nivå accepterads inte i studien men det kan dock tyda på att en viss trend fångas upp, liknande 

som i modell 1a. I både modell 2a och 2b är koefficienterna positiva, en förklaring till det positiva 

värdet kan eventuellt vara en bakomliggande positiv trend över tid inom både sysselsättning och 

e-handel. I modell 2b är koefficienterna mindre än i 2a vilket tyder på att det finns en viss trend 

över tid som kan vara en förklaring. Orsaken till att sambandet blir positivt och motsäger HUI 

Research (2011) och Fredholm (2002) kan även vara att det finnas andra skäl som påverkar. 

Dessa skäl kan till exempel vara den ekonomiska tillväxten eller att människor väljer att 

konsumera mera, både inom e-handel och fysiska butiker. Hypotes 2 kommer att förkastas för att 

det inte går med säkerhet att säga att e-handelanvändning påverkar antalet sysselsatta, men det 

finns en viss svag trend som tyder på att när användningen av e-handel ökar så ökar också antalet 

sysselsatta.  

Variabeln Medianinkomst är starkt signifikant i samtliga regressioner för modell 2a och tyder på 

vid en ökad inkomst så ökar även antalet sysselsatta i fysiska butiker om heterogenitet mellan år 
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inte kontrolleras. Samma positiva samband går att se i modell 1a. Variabeln Andel 25 till 34år 

visar ett starkt signifikant resultat i Prais-Winsten regressionen för modell 2a men ett icke 

signifikant resultat i regressionen för den procentuella förändringen. Även fixed effect regression 

med AR (1) störningar har endast en signifikansnivå på 10 % samt olika tecken hos de olika 

regressionerna. De olika resultaten gör att det blir svårt att påstå att variabeln Andel 25 till 34år 

påverkar antalet sysselsatta. Variabeln Andel över 65år i modell 2a är signifikant på en 10 % -nivå 

med ett positivt tecken i både Prais-Winsten regressionen och fixed effect regression med AR (1) 

störningar, dock kommer 10 % -nivå inte accepteras som signifikant i denna studie.  

Resterande variabler i modell 2b visar olika signifikansnivåer hos de olika regressionerna. Andel 

över 65år variabeln har ett starkt signifikant resultat i modellen för procentuell förändring men 

ett icke signifikant resultat i Prais-Winsten regression, båda skattade koefficienterna är positiva 

och det kan vara möjligt att en positiv ökning av individer över 65år kan leda till en ökad 

sysselsättning för fysiska handeln. Även variabeln Andel 25 till 34år i modell 2b visar ett starkt 

signifikant samband i regressionen för procentuell förändring men inte i Prais-Winsten 

regression. Även olika tecken förekommer och variablerna är svår att tolka om den påverkar eller 

inte på antalet sysselsatta.  

Förklaringsgraden för de olika regressionerna är på en nivå från 0,1552 till 1, det lägst beräknade 

värdet förekommer i modellen för procentuell förändring i modell 2a. Resultatet 0,1552 tyder på 

att det finns mer än studiens valda variabler som påverkar den procentuella förändringen av 

antalet sysselsatta. Även vid dessa modeller förekommer några höga förklaringsgrader vilket kan 

tyda på att det fortfarande finns autokorrelationsproblem. Prais-Winsten regressionerna ger 

fortfarande ett värde på 1 och det kan fortfarande finnas något problem i modellen liksom i 

modell 1a och 1b Pris-Winsten regressioner, vilket gör att resultaten blir mindre tillförlitliga. 

Joint significance testet hos denna modell förkastar noll hypotesen och det går att dra slutsatsen att 

år påverkar den beroende variabeln.  

5.3 MODELL 3A OCH 3B 

Modell 3a visar problem med både heteroskedsticitet samt autokorrelation som korrigeras med 

en Prais-Winsten regression och en regression på den procentuella förändringen hos variablerna. 

Hos Prais-Winsten regressionen visar variabeln Individer som använder e-handel ett signifikant 

resultat på 10 % -nivå som inte accepteras i denna studie och ett icke signifikant resultat i 

modellen för procentuell tillväxt. I modell 3b visar det fortfarande på icke signifikanta resultat för 

variabeln Individer som använder e-handel och det går inte att påstå att e-handelanvändning 
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påverkar antalet arbetsställen. Koefficienterna är positiva för alla autokorrelations korrigerade 

regressioner och resultatet ger samma resultat som Goldmanis et al. (2010) får för tidfixerad 

regression på antalet butiker i resebyråbranschen. Hypotes 3 förkastas och det går inte att påstå 

att användningen av e-handel påverkar antalet arbetsställen. De icke signifikanta skattade 

koefficienterna är positiva och motsäger genom det tidigare studier av Lieber och Syverson 

(2012) och Arnberg et al. (2018).  

Orsaken till att koefficienterna blir både positiva och icke signifikanta kan vara flera, data kan 

vara för odetaljerad eller kort, men det kan även vara så att det inte finns några effekter som är 

påtagliga. Det går även att se i denna modells resultat att det eventuellt kan finnas en liknande 

trend som i modell 2a och 2b. Alla skattade koefficienter för variabeln Individer som använder e-

handel i modell 3b är mindre än den signifikanta koefficienten på 10%-nivå i modell 3a och det 

kan tyda på att det finns en underliggande positiv trend över tid på marknaden.  

Resterande variabler i modell 3a visar både signifikanta resultat och icke signifikanta resultat. 

Koefficienterna hos samtliga ger både positiva och negativa skattningar vilket gör att det blir svårt 

att dra slutsatser om dem.   

Variabeln Andel över 65år är signifikant hos alla autokorrelation korrigerande regressioner för 

modell 3b men visar olika tecken i de olika regressionerna. Variablerna Medianinkomst samt 

Andel 25 till 34år är signifikanta i olika regressioner samt visar olika tecken i olika regressioner. 

Detta gör det svårt att dra några större slutsatser av dessa variabler och deras effekt på antalet 

arbetsställen.   

De olika regressionernas förklaringsgrad är på en nivå från cirka 0,40 till 1 vilket tyder på att det 

även i dessa regressioner fortfarande kan finnas problem med autokorrelation. Pris-Winsten 

regressionerna ger fortfarande en förklaringsgrad på 1 som i tidigare modeller och kan indikera på 

inte tillförlitliga skattade resultat. Även som i tidigare modeller förkastas nollhypotesen i joint 

significance testet och det betyder att år påverkar den beroende variabeln.   

5.4 OM RESULTATEN  

Resultaten tyder på att det är svårt att dra några exakta slutsatser om hur användning av e-handel 

påverkar fysiska butiker, samtliga hypoteser förkastas i studien men det finns dock tecken på 

trender. Studien ger signifikanta resultat som säger att när e-handelsanvändningen ökar bland 

befolkningen så kommer försäljningen i fysiska butiker i genomsnitt minska per person om 

heterogenitet för år inte kontrolleras. Dessa resultat tyder på att det finns en trend som säger att 
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e-handel växer över tid samtidigt som försäljning i fysiska butiker minskar, denna minskning visas 

dock bero på tiden och inte på e-handel i modell 1b. Även en svag trend kan finnas som säger att 

antalet sysselsatta och antalet arbetsställen ökar samtidigt som e-handels användning ökar. 

Slutsatsen som går att dra är att åren påverkar resultaten och det bekräftas även genom de 

genomförda joint significance testen. Prais-Winsten regressionerna i samtliga modeller ger en 

förklaringsgrad på 1 och kan genom det tyda på att något inte stämmer i modellens estimering. 

Orsaken till att det blir en hög förklaringsgrad kan vara att det fortfarande råder 

autokorrelationsproblem eller att det är för många variabler som ska skattas mot studiens antal 

observationer. Modellen kan även göra slut på frihetsgraderna vilket gör att förklaringsgraden blir 

hög. Den höga förklaringsgraden kan göra att resultaten från Prais-Winsten regressionen är 

missvisande. I modell 1a samt 1b är Prais-Winsten regressionens resultat liknande som de andra 

regressionernas resultat i signifikanthet. I modell 2a samt 3a visar Prais-Winsten regressionen ett 

signifikan resultat på en 10%-nivå för variabeln Individer som använder e-handel, en 10%-

signifikansnivå accepteras inte i studien och de resultaten kommer inte påverka slutsatserna som 

dras i uppsatsen. I modell 2b samt 3b visar Prais-Winsten regressioner liknande signifikanthet 

som de andra regressionerna i varje modell.  

Orsaken till att det inte går att se någon tydliga påverkan av e-handel på både försäljning, antalet 

arbetsställen samt antalet sysselsatta inom detaljhandeln kan det vara för att e-handel fortfarande 

är en liten del av den totala detaljhandeln. Det kan även vara för att data som används i studie 

bara sträcker sig över en tidsperiod på nio år respektive åtta år vilket gör att det kan bli svårt att 

se effekterna. För att kunna se tydliga effekter kan det behövas mer och längre tid med tanke på 

att e-handel har funnits under en kortare tid och är ett relativt nytt fenomen. Troligtvis kan det 

även röra sig om stora skillnader inom olika branscher och som det framgår har inte 

dagligvaruhandeln en lika utvecklad e-handel som sällanköpshandel har. Detta kan göra det 

svårare att få fram konkreta siffror då det fortfarande är på en så pass olika grad av digitalisering i 

olika delbranscher i detaljhandeln. Det kanske även kan vara för att e-handel inte skapar några 

påtagliga effekter.  

Modellerna som används i studien är av en liknande typ som Goldmanis et al. (2010) använder 

sig av och visar samma icke signifikanta resultat som deras resultat vid tidfixerade regressioner på 

antalet sysselsatta samt arbetsställen inom resebyråbranschen, det går inte att säga att e-

handelanvändningen påverkar. I den här studien används även fler variabler för att få mer precisa 

resultat och eventuellt fånga upp sådant som deras studie kan ha missat, men det ger fortfarande 
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samma sorts resultat. En annan skillnad mellan denna studie och Goldmanis et al. (2010) studie 

är att denna baseras på hela detaljhandelsmarknaden samt den svenska marknaden.  
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6.0 SLUTSATS 

Sammanfattningsvis visar denna studie att påverkan från e-handel på fysiska butiker inte är 

speciellt stark eller tydlig. Teori samt tidigare forskning säger att e-handel är en stor konkurrent 

till fysiska butiker och att den med stor sannolikhet har fler fördelar samt kommer ta fler 

marknadsandelar inom detaljhandeln. Resultatet i studien tyder på att användningen av e-handel 

inte påverkar försäljningen i de fysiska butikerna om regressionen är tidfixerad. Vid en icke 

tidfixerad regression visar resultatet istället en signifikant negativ påverkan på försäljning i fysiska 

butiker och det antyder på att tiden påverkar resultatet. Detta visar att det finns en tidstrend på 

marknaden där e-handelanvändning ökar samtidigt som försäljning i fysiska butiker per person 

minskar men att det inte är möjligt att påstå att det är e-handelsanvändningen som påverkar 

försäljningen. Resultatet från den icke tidfixerade regressionen kommer ge felspecificerade 

skattningar på grund av att variabeln Individer som använder e-handel delvis reflekterar över den 

negativa tidstrend som finns, och det betyder att det skattade resultatet i den tidfixerade 

regressionen är mer tillförlitligt. Resterande regressionsresultat i studien har icke accepterade 

signifikant nivåer vilket gör att det inte går att dra några slutsatser om hur antalet anställda eller 

antalet arbetsställen kommer att påverkas av en ökad användning av e-handel. Detta resultat i 

studien motsäger vad teorin förespråkar men med stor sannolikhet kan det vara data som endast 

finns på NUTS 2 regions nivå samt den korta tidsperiod som gör att resultaten icke blir 

signifikanta och inte visar någon tydlig effekt. Det kan även vara för att det egentligen inte finns 

någon påtaglig effekt.    

Slutsatsen som går att dra är att det inte är möjligt att påstå att användningen av e-handel 

påverkar de fysiska butikerna på den svenska detaljhandelsmarkanden. Samtliga hypoteser i 

studien förkastas och det går inte med säkerhet att påstå att försäljning i fysiska butiker, antal 

sysselsatta och antalet arbetsställen påverkas av e-handelanvändning, iallafall inte än.  

Vidare forskning 

E-handel är nytt fenomen och det finns fortfarande lite forskning på hur den påverkar fysiska 

butiker, speciellt på den svenska marknaden. För att forska vidare på e-handel och dess effekt på 

fysiska butiker behövs troligtvis en längre tidsperiod undersökas. Sveriges e-handelsbransch är 

fortfarande i en tidig fas och troligen går det inte att se hela effekten av e-handel på den svenska 

marknaden än. Även mer detaljerade data för exempelvis kommuner och hur handelsmöjligheter 

ser ut i olika kommuner kommer med stor sannolikhet ge bättre och ett mer rättvist resultat än 

denna studie. Som det nämns tidigare så har digitaliseringen och e-handel olika mognad i olika 
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branscher. Livsmedelsbranschen är fortfarande liten inom e-handel medan kläder och skor samt 

elektronik har en högre andel e-handel. Förmodligen gör detta att det blir svårt att få fram tydliga 

resultat i denna studie och framtida studier borde mer precist fördjupa sig i vissa branscher.  
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APPENDIX 

Multikollinearitet test mellan variablerna i samtliga modeller: 

 

 

Test för heteroskedasticitet modell 1a: 

 

Test för heteroskedasticitet modell 1b: 

 

Test för autokorrelation modell 1a:  

 

Test för autokorrelation modell 1b: 

 LÖver65år    -0.1685  -0.3700  -0.7533   1.0000
L25till34år     0.6064   0.7351   1.0000
LMedianink~t     0.6861   1.0000
 LEindivider     1.0000
                                                  
               LEindi~r LMedia~t L25til~rLÖver6~r

(obs=72)
. correlate LEindivider LMedianinkomst L25till34år LÖver65år

         Prob > chi2  =   0.4303
         chi2(1)      =     0.62

         Variables: fitted values of LFysiskhandelPP
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

         Prob > chi2  =   0.6389
         chi2(1)      =     0.22

         Variables: fitted values of LFysiskhandelPP
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

           Prob > F =      0.0011
    F(  1,       7) =     27.964
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> e Östramellansverige Övrenorrland
> erstanorrland Norramellansverige Smålandmedöar Stockholm Sydsverige Västsverig
. xtserial LFysiskhandelPP LEindivider LMedianinkomst L25till34år LÖver65år Mell



 63 

 

 

 

Test för autokorrelation modell 1a tillväxttakt:  

 

Test för autokorrelation modell 1b tillväxttakt:  

 

Test för heteroskedasticitet modell 1a tillväxttakt:  

 

Test för heteroskedasticitet modell 1b tillväxttakt:  

           Prob > F =      0.0001
    F(  1,       7) =     56.052
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> erige Övrenorrland
> orramellansverige Smålandmedöar Stockholm Sydsverige Västsverige Östramellansv
> 09 År2010 År2011 År2012 År2013 År2014 År2015 År2016 År2017 Mellerstanorrland N
. xtserial LFysiskhandelPP LEindivider LMedianinkomst L25till34år LÖver65år År20

           Prob > F =      0.0000
    F(  1,       7) =    170.602
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> tsverige Östramellansverige Övrenorrland
> r65år Mellerstanorrland Norramellansverige Smålandmedöar Stockholm Sydsverige Väs
. xtserial ProcFysiskhandelPP ProcEindivid ProcMedianinkomst Proc25till34år ProcÖve

           Prob > F =      0.4667
    F(  1,       7) =      0.592
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> 5 År2016 År2017
> tsverige Östramellansverige Övrenorrland År2010 År2011 År2012 År2013 År2014 År201
> r65år Mellerstanorrland Norramellansverige Smålandmedöar Stockholm Sydsverige Väs
. xtserial ProcFysiskhandelPP ProcEindivid ProcMedianinkomst Proc25till34år ProcÖve

         Prob > chi2  =   0.6632
         chi2(1)      =     0.19

         Variables: fitted values of ProcFysiskhandelPP
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest
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Joint signifikant test modell 1: 

 

 

Test för heteroskedasticitet modell 2a: 

 

Test för heteroskedasticitet modell 2b: 

         Prob > chi2  =   0.0318
         chi2(1)      =     4.61

         Variables: fitted values of ProcFysiskhandelPP
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

            Prob > F =    0.0000
       F(  8,    52) =   29.80

 ( 8)  År2017 = 0
 ( 7)  År2016 = 0
 ( 6)  År2015 = 0
 ( 5)  År2014 = 0
 ( 4)  År2013 = 0
 ( 3)  År2012 = 0
 ( 2)  År2011 = 0
 ( 1)  År2010 = 0

. test År2010 År2011 År2012 År2013 År2014 År2015 År2016 År2017

         Prob > chi2  =   0.2891
         chi2(1)      =     1.12

         Variables: fitted values of LSyssels
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest
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Test för autokorrelation modell 2a: 

 

Test för autokorrelation modell 2b:  

 

Test för autokorrelation modell 2a tillväxttakt:  

 

Test för autokorrelation modell 2b tillväxttakt:  

         Prob > chi2  =   0.0313
         chi2(1)      =     4.64

         Variables: fitted values of LSyssels
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

. 

           Prob > F =      0.0007
    F(  1,       7) =     32.783
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> mellansverige Övrenorrland
> rrland Norramellansverige Smålandmedöar Stockholm Sydsverige Västsverige Östra
. xtserial LSyssels LEindivider LMedianinkomst L25till34år LÖver65år Mellerstano

. 

           Prob > F =      0.0001
    F(  1,       7) =     56.615
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> vrenorrland
> lansverige Smålandmedöar Stockholm Sydsverige Västsverige Östramellansverige Ö
> 10 År2011 År2012 År2013 År2014 År2015 År2016 År2017 Mellerstanorrland Norramel
. xtserial LSyssels LEindivider LMedianinkomst L25till34år LÖver65år År2009 År20

           Prob > F =      0.4293
    F(  1,       7) =      0.704
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> stsverige Östramellansverige Övrenorrland
> 5år Mellerstanorrland Norramellansverige Smålandmedöar Stockholm Sydsverige Vä
. xtserial Procsyssels ProcEindivider Procmedianinkomst Proc25till34år Procöver6
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Test för heteroskedasticitet modell 2a tillväxttakt:  

 

Test för heteroskedasticitet modell 2b tillväxttakt:  

 

 

 

Joint signifikant test modell 2: 

 

Test för heteroskedasticitet modell 3a: 

           Prob > F =      0.2036
    F(  1,       7) =      1.966
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> verige Övrenorrland
> Norramellansverige Smålandmedöar Stockholm Sydsverige Västsverige Östramellans
> 5år År2010 År2011 År2012 År2013 År2014 År2015 År2016 År2017 Mellerstanorrland 
. xtserial Procsyssels ProcEindivider Procmedianinkomst Proc25till34år Procöver6

         Prob > chi2  =   0.3549
         chi2(1)      =     0.86

         Variables: fitted values of Procsyssels
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

         Prob > chi2  =   0.1086
         chi2(1)      =     2.58

         Variables: fitted values of Procsyssels
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

         Prob > chi2 =    0.0000
           chi2(  8) =   56.39

 ( 8)  År2017 = 0
 ( 7)  År2016 = 0
 ( 6)  År2015 = 0
 ( 5)  År2014 = 0
 ( 4)  År2013 = 0
 ( 3)  År2012 = 0
 ( 2)  År2011 = 0
 ( 1)  År2010 = 0

. test År2010 År2011 År2012 År2013 År2014 År2015 År2016 År2017
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Test för heteroskedasticitet modell 3b: 

 

Test för autokorrelation modell 3a: 

 

Test för autokorrelation modell 3b: 

 

Test för autokorrelation modell 3a tillväxttakt:  

 

         Prob > chi2  =   0.0174
         chi2(1)      =     5.65

         Variables: fitted values of LArbställen
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

         Prob > chi2  =   0.5224
         chi2(1)      =     0.41

         Variables: fitted values of LArbställen
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

           Prob > F =      0.0014
    F(  1,       7) =     26.002
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> tramellansverige Övrenorrland
> anorrland Norramellansverige Smålandmedöar Stockholm Sydsverige Västsverige Ös
. xtserial LArbställen LEindivider LMedianinkomst L25till34år LÖver65år Mellerst

. 

           Prob > F =      0.0001
    F(  1,       7) =     55.186
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> orrland
> verige Smålandmedöar Stockholm Sydsverige Västsverige Östramellansverige Övren
> r2010 År2011 År2012 År2013 År2014 År2015 År2016 Mellerstanorrland Norramellans
. xtserial LArbställen LEindivider LMedianinkomst L25till34år LÖver65år År2009 Å

           Prob > F =      0.0484
    F(  1,       7) =      5.698
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> ästsverige Östramellansverige Övrenorrland
> 65år Mellerstanorrland Norramellansverige Smålandmedöar Stockholm Sydsverige V
. xtserial Procarbställen ProcEindivid Procmedianinkomst Proc25till34år ProcÖver
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Test för autokorrelation modell 3b tillväxttakt:  

 

 

Test för heteroskedasticitet modell 3a tillväxttakt:  

 

Test för heteroskedasticitet modell 3b tillväxttakt:  

 

 

Joint signifikant test modell 3: 

 

           Prob > F =      0.6043
    F(  1,       7) =      0.294
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data

>  Övrenorrland
> ellansverige Smålandmedöar Stockholm Sydsverige Västsverige Östramellansverige
> 65år År2010 År2011 År2012 År2013 År2014 År2015 År2016 Mellerstanorrland Norram
. xtserial Procarbställen ProcEindivid Procmedianinkomst Proc25till34år ProcÖver

         Prob > chi2  =   0.9209
         chi2(1)      =     0.01

         Variables: fitted values of Procarbställen
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

         Prob > chi2  =   0.9243
         chi2(1)      =     0.01

         Variables: fitted values of Procarbställen
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

. 

            Prob > F =    0.0000
       F(  7,    45) =   10.76

 ( 7)  År2016 = 0
 ( 6)  År2015 = 0
 ( 5)  År2014 = 0
 ( 4)  År2013 = 0
 ( 3)  År2012 = 0
 ( 2)  År2011 = 0
 ( 1)  År2010 = 0

. test År2010 År2011 År2012 År2013 År2014 År2015 År2016


