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Abstract 

E-commerce is challenging the traditional trade in physical stores. Sales growth in 

the consumer goods trade has stopped while e-commerce continues to grow. 

Companies can use customer experience strategies in response to the challenge of 

remining profitable and avoiding a so-called store death. From a retail perspective, 

this study investigated how companies use customer experiences in physical 

stores. The study has identified several customer experience strategies applied by 

the companies but also why they chose to apply these strategies. It appears that the 

staff has a significant importance in the store and is likely to be an important factor 

as to why customers continues to buy their fashion goods in physical stores.  

 

Sammanfattning  

E-handeln utmanar den traditionella handeln i fysiska butiker. 

Omsättningstillväxten i sällanköpsvaruhandeln har avstannat samtidigt som e-

handeln fortsätter att växa. Företagen kan använda kundupplevelsestrategier som 

svar på utmaningen för att återstå lönsamma och undvika en så kallad butiksdöd. 

Den här studien har utifrån ett detaljhandelsperspektiv undersökt hur företag 

använder kundupplevelser i fysiska butiker. Studien har identifierat flertalet 

kundupplevelsestrategier tillämpade av företagen men också varför de valt att 

tillämpa dessa strategier. Det framkommer att personalen har en väsentlig 

betydelse i butiken och torde vara en viktig faktor till varför kunder fortfarande 

fortsätter att handla sina modevaror i fysiska butiker.  

 

Nyckelord: detaljhandeln, sällanköpsvaruhandeln, fysiska butiker, 

modebranschen, kundupplevelser, konkurrens 

  



 

Begreppsdefinitioner 

Detaljhandeln   Detaljhandeln är ett sammanfattat begrepp av 

distributionsföretag vilka distribuerar produkter. 

Detaljhandeln är distributionskedjans sista led vilken 

levererar produkter från producent till slutkonsument 

där slutkonsumenten vanligtvis är ett privat hushåll 

(Goworek & McGoldrick, 2015). Detaljhandeln delas 

vanligtvis upp i två kategorier; dagligvaruhandeln och 

sällanköpsvaruhandeln (HUI, 2011). 

   

Dagligvaruhandeln   Dagligvaruhandeln avser handel med varor som 

konsumenter köper ofta som är billiga (Mossberg & 

Sundström, 2011). Dagligvaror är exempelvis 

livsmedel och hygienartiklar (Svensk Handel, 2018). 

   

Sällanköpsvaruhandeln  Sällanköpsvaruhandeln avser handel med varor som 

konsumenter köper mer sällan än dagligvaror (Svensk 

Handel, 2018). Sällanköpsvaror är exempelvis kläder 

och heminredning (Mossberg & Sundström, 2011) och 

den kategorin studien behandlar. 

   

Kunder  Kunder avses i studien som privatpersoner vilka 

konsumerar varor för egen räkning och nytta. 

   

Bussiness-to-consumer 

(B2C) marknaden  

 B2C-marknaden är den marknad som avses i studien. 

B2C innebär ett förhållande där kunder utgörs av 

privatpersoner vilka köper varor av ett företag 

(Mossberg & Sundström, 2011; Goworek & 

McGoldrick, 2015). 

   

Modevaror  Modervaror är varor inom modebranschen och kan 

exempelvis vara kläder, accessoarer eller kosmetika 

(Portnoff, 2013). 

Externa köpcentrum  Köpcentrumen definieras som ”externt lokaliserade 

storbutiksformat” (Johansson, 2018, s. 9) vilket 

innebär att de är belagda utanför städernas stadskärnor. 

   

Kundupplevelse  Kundupplevelser betyder i studien kunders upplevelse 

av butiksbesöket. Upplevelsen innebär att en reaktion 

mellan företaget och kunden uppstår, den är ytterst 

personlig för kunden.  Kundupplevelsen är kundens 

subjektiva respons vilket sker direkt eller indirekt till 

företaget (Verhoef et al., 2009; Mossberg och 

Sundström, 2011; Mossberg, 2015). Eftersom studien 

tillämpar ett detaljhandelsperspektiv, speglas 

detaljhandelsföretagens synvinkel. Företaget kan inte 

skapa en specifik upplevelse för någon annan - den 



 

individuella kundupplevelsen - utan enbart 

förutsättningarna för upplevelsen (Mossberg och 

Sundström, 2011; Wilson, Zeithaml, Bitner & 

Gremler, 2016). Vidare innebär det företagens arbeten 

med att skapa förutsättningar för kundens upplevelse 

av butiksbesöket avses. 

   

Omedelbar kundupplevelse  En omedelbar kundupplevelse sker när kunden besöker 

butiken och köper en eventuellt avsedd vara i en viss 

butiksatmosfär (Verhoef, et al., 2009; Rodas-Areiza & 

Montoya-Restrepo, 2018; Johansson, 2018). 

   

Koncentration  Den svenska detaljhandeln har hög koncentration 

vilket innebär att enbart ett fåtal företag äger det stora 

antalet butikerna som finns på marknaden (Svensk 

Handel, 2018). 

   

Kedjevarumärken  Kedjevarumärken kan förklaras som de varumärken 

vilka har fler än två butiker i samma varumärkesnamn 

och en centraliserad huvudverksamhet (Goworek & 

McGoldrick, 2015; HUI, 2018). 

   

Marknadsföring  Marknadsföring kan definieras som aktiviteter, 

processer och verktyg som ett företag tillämpar. Dessa 

ämnar skapa, leverera samt kommunicera med 

marknaden. Marknadsföringsaktiviteterna genererar 

senare utbyten vilka ger värden till företaget, 

kunderna, intressenter och samhället i stort (Mossberg 

& Sundström, 2011). 

   

Sinnesmarknadsföring  Sinnesmarknadsföring kan sammanfattas som 

marknadsföring ämnad att stimulera människans fem 

sinnen (Lund, 2015).  Sinnena levererar intryck till 

hjärnan som sedan skapar en bild av världen (Rodas-

Areiza & Montoya-Restrepo, 2018). 

   

Alternativa kanaler  Alternativa kanaler till fysisk butik är exempelvis e-

handel, sociala medier etcetera. 

   

Omsättning  Avser i studien omsättningen av pengar, inte varor 

eller dylikt.  

   

Butiksdöd   Innebär att en butik tvingas stänga (Andajani, 2015). 



 

Intervjuareffekt   Innebär att ett samspel mellan forskaren och 

respondenten skapas, samspelet kan influerar 

respondentens svar och forskarens tolkningar av data 

på ett oönskat sätt (Eriksson & Hultman, 2014). 

   

Centraltendensen   Innebär att respondenten undviker att uttala sig med 

extremvärden (Eriksson & Hultman, 2014). 

   

Halo-effekten  Effekten innebär att yttre faktorer såsom kändisskap 

eller yrkestitel influerar intervjusituationen och 

följaktligen resultatet (Eriksson & Hultman, 2014). 

   

Konfidentiellt  Innebär i kontexten att utomstående, exempelvis 

läsaren, inte kan identifiera vem respondenterna är 

eller vilket företag de arbetar åt (Eriksson & Hultman, 

2014; Bryman & Bell, 2017). 

 

 

  



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................ 8 

1.1. Introduktion ............................................................................................... 8 

1.2. Problematisering ........................................................................................ 9 

1.3. Avgränsningar ......................................................................................... 10 

1.4. Syfte ......................................................................................................... 11 

1.5. Frågeställning .......................................................................................... 12 

1.6. Forskningsprocess ................................................................................... 12 

2. Teoretisk referensram ...................................................................................... 13 

2.1. Litteraturgenomgång ............................................................................... 13 

2.1.1. Marknadsföring .................................................................................... 14 

2.1.2. Kundupplevelser i teorin ...................................................................... 15 

2.1.3. Kundupplevelser i praktiken ................................................................ 16 

2.2. Teoretisk modell ...................................................................................... 18 

3. Metod ............................................................................................................... 24 

3.1. Forskningsmetod ..................................................................................... 24 

3.1.1. Vetenskapligt förhållningssätt ............................................................. 25 

3.1.2. Etiska aspekter ..................................................................................... 25 

3.2. Urvalsprocess .......................................................................................... 26 

3.3. Datainsamlingsverktyg ............................................................................ 27 

3.3.1. Forskningsansats .................................................................................. 29 

3.4. Tematisk analys ....................................................................................... 29 

3.5. Metodkritik .............................................................................................. 31 

4. Resultat och analys .......................................................................................... 33 

4.1. Erfarenheter av kundupplevelser ............................................................. 33 

4.2. Varumärke ............................................................................................... 34 

4.3. Social miljö .............................................................................................. 35 

4.3.1. Policys och riktlinjer ............................................................................ 35 

4.3.2. Förväntningar på personalen ................................................................ 37 

4.3.3. Personaltillsättning............................................................................... 39 

4.4. Tjänstesamverkan .................................................................................... 40 

4.4.1. Interaktionen med kunden ................................................................... 40 

4.4.2. Kundens delaktighet ............................................................................ 41 

4.4.3. Teknologiska verktyg .......................................................................... 42 

4.5. Butiksatmosfär ......................................................................................... 43 

4.5.1. Sinnesmarknadsföring ......................................................................... 43 



 

4.6. Sortiment ................................................................................................. 45 

4.7. Pris ........................................................................................................... 46 

4.7.1. Prisvariationer ...................................................................................... 46 

4.7.2. Lojalitetsprogram ................................................................................. 47 

5. Diskussion ....................................................................................................... 48 

6. Avslutning ....................................................................................................... 53 

6.1. Slutsats ..................................................................................................... 53 

6.1.1. Hur använder företagen kundupplevelsestrategier? ............................. 53 

6.1.2. Vad styr företagens val av kundupplevelsestrategier? ......................... 56 

6.2. Bidrag ...................................................................................................... 60 

6.3. Framtida forskning .................................................................................. 61 

Referenser .............................................................................................................. 63 

Bilaga 1 – Missivbrev till respondenter ................................................................. 69 

Bilaga 2 – Intervjuguide ......................................................................................... 70 

Bilaga 3 – Sammanställning av data ...................................................................... 73 

Bilaga 4 – Sammanställning av tidigare forskning ................................................ 74 

 

  



 

Figur- och tabellförteckning 

Figur 1: Avgränsning kedjevarumärken (egen) ………………………………….13 

Figur 2: Studiens forskningsprocess (egen) ……………………………………...14 

Figur 3: Sinnesmarknadsföringens komponenter (egen) ………………………...17 

Figur 4: Konceptuell modell (Verhoef et al., 2009) ……………………………...21 

Figur 5: Modifiering av den konceptuella modellen (egen) ……………………...25 

 

Tabell 1: Respondenter (egen) …………………………………………………...34 

Tabell 2: Använda kundupplevelsestrategier i butiken (egen) …………………...58 

Tabell 3: Val av kundupplevelsestrategier (egen) ………………………………..62  



8 
 

1. Inledning 

Det inledande kapitlet ges läsaren en överblick av studiens innehåll 

och redovisar avgränsningar. Efter avgränsningar presenteras 

problemformulering vilken mynnar ut i studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

1.1. Introduktion 

Hur föredrar du att handla dina modevaror? Föredrar du e-handeln eller fysisk 

butik? Är butiksupplevelsen avgörande för att besöka butiken igen? E-handeln 

växer och ökar i popularitet och utmanar således de traditionella fysiska butikerna 

(HUI, 2011; UC, 2017; Johansson, 2018). Detaljhandeln är den näst mest 

konkursutsatta av alla branscher (UC, 2017). Den moderna konsumenten söker 

ofta efter en önskad vara via en kanal men köper i en annan (HUI, 2011; UC, 

2017; Svensk Handel, 2018). För att öka chansen att konsumenter ska genomföra 

köpen i de fysiska butikerna och inte i e-handeln, måste företagen leverera en 

positiv och minnesvärd kundupplevelse (Rodas-Areiza & Montoya-Restrepo, 

2018).  

 

Nästan hela sällanköpsvaruhandelns tillväxt under år 2017 skedde i e-handeln. E-

handel av varor uppgick år 2018 till 9,8 procent av detaljhandelns totala 

försäljning vilket motsvarar 77 miljarder kronor. Under år 2018 hade e-handeln en 

tillväxt på 15 procent. Omsättningsprognosen för 2019 är beräknat till 88 miljarder 

kronor vilket innebär att e-handeln kommer växa ytterligare 14 procent. 

Följaktligen agerar e-handeln som den största tillväxtmotorn i svensk detaljhandel. 

E-handeln som detaljhandelns tillväxtmotor får konsekvenser. En sådan 

konsekvens är att sällanköpsvaruhandelns omsättningstillväxt har avstannat i de 

fysiska butikerna (E-barometern, 2018). Dessutom minskar antalet fysiska butiker 

medan e-handeln fortsätter växa. ”I sviterna av globalisering och ökad konkurrens 

från e-handeln har fysiska handlare tvingats effektivisera, slå ihop butiker och 

serva större upptagningsområden. Nästan 5000 butiker – motsvarande var tionde 
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butik – har försvunnit inom sällanköpsvaruhandeln på bara sex år (2011–2017)” 

(Svensk Handel, 2018, s. 12). 

 

Eftersom konsumenter efterfrågar upplevelseorienterad handel (Schmitt, 1999; 

Atwal & Williams, 2017; Rodas-Areiza & Montoya-Restrepo, 2018) har 

upplevelser blivit en viktig drivkraft i konsumtion (Mossberg & Sundström, 2011). 

Ett nyckelkoncept för det moderna samhället och detaljhandeln är idag 

kundupplevelser (Johansson, 2018). Kundupplevelsestrategier har därför blivit ett 

fenomen inom marknadsföringen (Bustamante & Rubio, 2017; Haase, Wiedmann 

& Labenz, 2018; Rodas-Areiza & Montoya-Restrepo, 2018). Strategierna är för 

företagen ett hjälpmedel, att använda som svar på utmaningen från e-handeln. 

Eftersom e-handeln utmanar de fysiska butikerna behöver företagen förändra de 

traditionella butikerna till moderna (Bäckström & Johansson, 2017; Grewal, 

Roggeveen & Nordfält, 2017; Schmidt & Ohlsson, 2016). Förändringar behövs för 

att minska risken för butiksdöd (Andajani, 2015).  

 

Hur företag använder kundupplevelsestrategier i fysisk butik är givet utmaningen 

från e-handeln, och detaljhandelns förändring ett intressant område att studera. 

Detaljhandeln är dessutom en stor arbetsgivare, vilket innebär att utmaningen av e-

handeln får betydelse för samhället i stort (Svensk Handel, 2018). För att studera 

hur företag använder kundupplevelser behöver en närmare precisering av 

utmaningarnas, förändringarnas och kundupplevelsernas betydelse göras.   

 

1.2. Problematisering 

Sverige är bland de länder som kommit långt i digitaliseringen, vilket kan förklara 

e-handelns snabba expansion (Svensk Handel, 2018; E-barometern, 2018). Trots e-

handelns expansion sker 90 procent av detaljhandelns försäljning i fysiska butiker, 

vilket motsvarar 700 miljarder kronor per år. Dagligvaror svarar för närmare 

hälften av omsättningen, sällanköpsvaruhandeln svarar för den andra halvan. 

Däremot har sällanköpsvaruhandelns omsättning slutat öka i de fysiska butikerna, 

till skillnad från dagligvaruhandeln som har fortsatt tillväxt (Svensk Handel, 

2018). Den avstannade omsättningstillväxten indikerar på förändrade 
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konsumentbeteenden och preferenser, vilket detaljhandelsföretagen behöver ta 

hänsyn till (Atwal & Williams, 2017; Rodas-Areiza & Montoya-Restrepo, 2018). 

 

I det upplevelseorienterade samhället har värdet av varor förskjutits från 

funktionalitet till den upplevelsen köpet medför (Pine & Gillmore, 1999; HUI, 

2011; Stein & Ramaseshan, 2016). I dagens moderna samhälle där teknisk 

revolution och digitalisering äger rum behöver företag omstrukturera sina fysiska 

butiker för att återstå lönsamma (HUI, 2011; Atwal & Williams, 2017; Svensk 

Handel, 2018). Omstrukturering behövs eftersom detaljhandeln har gått från ett 

traditionellt produktionsfokus och varors funktionella egenskaper till upplevelsen 

av att handla (Mossberg & Sundström, 2011; Atwal & Williams, 2017; 

Bustamante & Rubio, 2017; Rodas-Areiza & Montoya-Restrepo, 2018; 

Terblanche, 2018). För att detaljhandelsföretagen ska bibehålla sin 

konkurrenskraft, erhålla konkurrensfördelar samt en positiv omsättningstillväxt 

behöver traditionella marknadsföringsstrategier bytas ut mot nya moderna 

strategier såsom upplevelsestrategier (Atwal & Williams, 2017). 

 

Akademiker har konstruerat ramverk för att skapa kundupplevelser (Schmitt, 

1999; Verhoef et al., 2009; Same & Larimo, 2012; Bustamante & Rubio, 2017). 

Samtidigt finns inom detaljhandeln en viktig och aktuell fråga, hur ska framtidens 

fysiska butiker vara utformade för att överleva de utmaningar som existerar på 

marknaden där e-handeln fortsätter att växa? (HUI, 2011; E-barometern, 2018; 

Svensk Handel, 2018). För att fysiska butiker ska överleva utmaningen från e-

handeln är kundupplevelsestrategier ett viktigt hjälpmedel att använda (Andajani, 

2015).  

 

1.3. Avgränsningar 

Sällanköpsvaruhandeln är den kategori av detaljhandeln som studien behandlar. 

Sällanköpsvaruhandeln omfattas av ett stort antal företag, därför har avgränsningar 

gjorts för att studien ska vara genomförbar. Företagen har avgränsats till 

kedjevarumärken eftersom detaljhandeln har en hög koncentration. Hälften av de 

700 miljarderna omsatt i svensk detaljhandel svarar enbart 14 företag för (Svensk 

Handel, 2018). Vidare består handeln av flertalet olika branscher. Studien har 
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enbart behandlat varor inom modebranschen, då modebranschen är den 

populäraste branschen inom e-handeln. Kläder och skönhet är de varor som säljs 

mest i e-butiker (E-barometern, 2018). Modebranschens popularitet innebär 

sannolikt att modeföretagen har större press att hantera utmaningen från e-handeln 

än andra branscher. Följaktligen torde företagen arbeta aktivt med 

kundupplevelsestrategier. Detaljhandeln består delvis av fysiska butiker som kan 

finnas i exempelvis externa köpcentrum. Eftersom de fysiska butikerna utmanas av 

e-handeln så utmanas dessutom handelsplatser. Den handelsplats som hittills 

hanterat utmaningen förhållandevis bra är externa köpcentrum (Johansson, 2018). 

Köpcentrumen var därför den mest intressanta handelsplats att studera, givet deras 

hantering av utmaningen. I likhet med modebranschen torde butikerna belagda i 

externa köpcentrum arbeta aktivt med kundupplevelsestrategier, eftersom de klarat 

sig förhållandevis bra. Författarens avgränsningar presenteras sammanfattat i figur 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Avgränsning kedjevarumärken (egen) 

 

Enbart faktorer som kunden kan uppleva, med sin närvaro, i den fysiska butiken 

har behandlats. Kunders eventuella upplevelser av processer eller utvärderingar 

före och efter butiksbesöket har bortsetts. Även kundupplevelser i företagets 

eventuella virtuella butik (e-handel) har bortsetts.  

 

1.4. Syfte 

Syftet med studien att undersöka hur företag använder kundupplevelser i fysiska 

butiker.  
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1.5. Frågeställning 

- Hur använder företagen kundupplevelsestrategier i fysiska butiker? 

- Vad styr företagens val av kundupplevelsestrategier i fysiska butiker? 

 

1.6. Forskningsprocess 

I huvudsak har de referenser som använts i studien bestått av vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna är inhämtade från databasen Scopus som biblioteket på 

Högskolan Dalarna tillhandahåller. De artiklar som inte varit tillgängliga och 

åtkomliga via Scopus har inhämtats från databasen Google Scholar. De böcker 

som författaren använt har hämtats från Högskolan Dalarnas bibliotek. Artiklarna 

och den tryckta litteraturen är överlag från 2000-talet med majoritet mellan 2014–

2019, vilket författaren anser som relevanta och inte föråldrade. 

Litteraturgenomgången presenterar följaktligen relevant forskning för studien där 

författaren har samlat och kritiskt värderat referenserna för relevans till studiens 

syfte. Den genomförda forskningsprocessen illustreras i figur 2. 

Figur 2: Studiens forskningsprocess (egen) 
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2. Teoretisk referensram 

Teorikapitlet kommer behandla väsentlig teori för att ge läsaren en 

grundläggande förståelse kring ämnet. Tidigare forskning kommer 

att presenteras, upplevelse- och sinnesmarknadsföring kommer 

redogöras samt kundupplevelser i fysiska butiker. En teoretisk 

modell vilken ligger till grund för studien kommer också att 

presenteras. 

I det inledande kapitlet har fysiska butikers utmaning av e-handeln redogjorts (UC, 

2017; Johansson, 2018; Svensk Handel, 2018; E-barometern, 2018). Kärnan i 

detaljhandeln har sedan en lång tid tillbaka varit den fysiska butiken (HUI, 2011; 

Grewal et al., 2017; E-barometern, 2018). Att fysiska butiker utmanas av e-

handeln är ingen överdrift sett till e-handelns expansion och försäljningsövertag 

(HUI, 2011; Svensk Handel, 2018; E-barometern, 2018). Externa köpcentrum 

svarade år 2011 för ungefär 30 procent av den svenska handelns omsättning (HUI, 

2011). De aktörer som är belägna i köpcentrum är vanligtvis kedjevarumärken 

(HUI, 2011). Den svenska detaljhandeln har hård konkurrens och tryck från 

prispressningar. Företag vilka äger kedjevarumärken klarar prispressningarna och 

konkurrensen relativt bra eftersom de kan dra nytta av stora inköpsvolymer samt 

skapa ett samspel mellan sina butiker. ”Överlag har prispressen inom främst 

sällanköp inneburit att en allt större del av detaljhandeln koncentrerats till stora 

affärskedjor som kan utnyttja skalfördelar som större inköpsvolymer och 

butiksgemensamma stödfunktioner” (Svensk Handel, 2018, s. 10).  

 

2.1. Litteraturgenomgång 

Tidigare forskning inom marknadsföring har fokuserar på mätningen av 

kundtillfredsställelse, nöjdhet och kvaliteten av tjänster (Berry, Parasuraman & 

Zeithaml, 1988; Groth & Dye, 1999; Robledo, 2001; Wong & Sohal, 2002; 

Grönroos & Gummerus, 2014). Idag är kundupplevelse ett viktigt fenomen att 

studera och använda (Bäckström & Johansson, 2018; Rodas-Areiza & Montoya-

Restrepo, 2018). 
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2.1.1. Marknadsföring 

Upplevelsemarknadsföring har delvis uppstått på grund av samhällets och 

marknadens utveckling; digitalisering, teknologi, modernisering samt 

tillgänglighet av information och informationsspridning. Utvecklingen av 

informations- och kommunikationsteknologi är ytterligare en aspekt vilken 

resulterat i marknadsföringens utveckling (Rodas-Areiza & Montoya-Restrepos, 

2018). Traditionell marknadsföring ser konsumenter som passiva medan 

upplevelsemarknadsföring ser konsumenter som aktiva och emotionella varelser. 

Upplevelsemarknadsföringen avser leverera tillfredsställande köpupplevelser 

(Atwal & Williams, 2017) och är en växande trend runt om i världen (Atwal & 

Williams, 2017; Bustamante & Rubio, 2017). Företagen har traditionellt fokuserat 

på fysiska och funktionella aspekter (Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009). 

Traditionella och funktionella värdet av en vara är inte längre tillräckligt för att nå 

konsumenter eller skapa betydande differentiering (Tsai, 2005). Idag marknadsförs 

butikers fördelar såsom personlig kundservice eller hemleverans. Fokuset har 

därmed förflyttats till immateriella egenskaper som utgör en del av kundvärdet 

(Tsai, 2005; Atwal & Williams, 2017; Rodas-Areiza & Montoya-Restrepo, 2018). 

Företag måste ändra sitt sätt att marknadsföra och sälja varor på, från ett 

traditionellt sätt där en varas funktion bär kundvärdet till ett modernt där 

upplevelser har större värde än funktionen (Pine & Gillmore, 1999; Same & 

Larimo, 2012; Haase et al., 2018). Kundupplevelser är därför en nyckelfaktor inom 

marknadsföringen. Företag inför kundupplevelser i de fysiska butikerna för att 

säkerställa ett positivt butiksbesök (Stein & Ramaseshan, 2016).  

 

Sinnesmarknadsföring ger företagen möjligheter att stimulera kundernas fem 

sinnen (Mossberg, 2015; Lund, 2015; Rodas-Areiza & Montoya-Restrepo, 2018; 

Terblanche, 2018). Det finns ett samband mellan människans sinnen och 

upplevelser (Lund, 2015; Rodas-Areiza & Monoya-Restrepo, 2018). 

Sinnesmarknadsföring har alltmer blivit viktigt för företagen, för att på ett bättre 

sätt tilltala sina kunder (Haase et al., 2018).  Genom att tillämpa de samspelade 

marknadsföringstyperna – upplevelsemarknadsföring och sinnesmarknadsföring – 

är det möjligt för företag att skapa minnesvärda kundupplevelser (Rodas-Areiza & 

Montoya-Restrepo, 2018; Terblanche, 2018). Det finns däremot en utmaning med 
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sinnesmarknadsföring, vilket är att försöka förstå vad som skapar mening och 

upplevt värde hos kunden (HUI, 2011) eftersom manipulation av sinnesstimuli är 

komplext (Lund, 2015). Människans sinnen och sinnesmarknadsföringens 

komponenter illustreras i figur 3. 

 

 

 

 

Figur 3: Sinnesmarknadsföringens komponenter (egen) 

 

 

2.1.2. Kundupplevelser i teorin 

Hållbarhet, teknik och upplevelser är tre trender som genomsyrar köp och 

konsumtion i det förändrande samhället (Mossberg och Sundström, 2011; 

Bäckström & Johansson, 2017; Johansson, 2018). Konceptet fysisk butik är mer 

komplext i dagens moderna samhälle än tidigare, eftersom kunder har förändrade 

preferenser (Atwal & Williams, 2017; Rodas-Areiza & Montoya-Restrepo, 2018). 

För att befintliga samt nya kunder ska handla måste företag beakta och använda 

nya strategier för att attrahera konsumenterna (Cova, 1996; Mossberg, 2015; 

Johansson, 2018). Kundens förändrade preferenserna har medfört att 

kunduppleveser existerar (Same & Larimo, 2012; Bäckström & Johansson, 2017; 

Atwal & Williams, 2017, Rodas-Areiza & Montoya-Restrepo, 2018). Vikten av en 

positiv kundupplevelse är större och mer betydelsefull än någonsin för företagens 

framgång (Brexendorf, Mühlmeier, Tomczak & Eisend, 2010; Mossberg & 

Sundström, 2011; Mossberg, 2015, Johansson, 2018). 

 

Upplevelser är någonting som berör alla (Schmitt, 1999). Kunder önskar 

varumärken vilka kan leverera unika upplevelser (Brakus et al., 2009). Alla 

människor ”söker nöje och strävar efter att må bra, ha roligt och få känna äventyr 

och kunna njuta osv. En del av marknadsföringsarbetet handlar om att göra köp- 

och konsumtionssituationen mer lustbetonad” (Mossberg & Sundström (2011, s. 

18). Kunder söker unika och minnesvärda kundupplevelser som kompletterar 

varans funktionalitet, därför är kundupplevelser i de fysiska butikerna av betydelse 
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för att attrahera kunder, för differentiering och för konkurrensfördelar (Pine & 

Gilmore, 1999). Positiva kundupplevelser ger såväl konkurrensfördelar som 

mervärden till kunden (Pine & Gilmore, 1999; Terblanche, 2018). Företag måste 

ämna använda bättre kundupplevelser än sina konkurrenter (Terblance, 2018). 

Eftersom varor idag är homogena är det därför viktigt att företagen differentierar 

sig (Haase et al., 2018). En utmärkt kundupplevelse ger företagen möjlighet att 

differentiera sig från konkurrenter (Verhoef et al., 2009; Terblanche, 2018; Hasse 

et al., 2018). Användandet av kundupplevelser i detaljhandelns fysiska butiker är 

idag ett centralt mål hos företag (Verhoef et al., 2009). Kundupplevelser kan 

generera företag ett enormt ekonomiskt värde (Pine and Gilmore, 1999) och 

konkurrensfördelar (Andajani, 2015; Stein & Ramaseshan, 2018; Terblanche, 

2018). Kunder förväntar sig positiva upplevelser av butiksbesök och deras makt 

ökar ständigt.  

In a world where customer empowerment is continuously increasing 

and changing the service landscape, retailers must provide memorable 

shopping experiences to retain and attract new customers. When 

customers decide to go shopping in physical stores, they expect to 

enjoy their visit […]. (Bustamante & Rubio, 2017, s. 884) 

 

2.1.3. Kundupplevelser i praktiken 

Kunders upplevelser av butiksbesöket är påverkade av kundupplevelsestrategier 

(Verhoef et al., 2009; Bäckström & Johansson, 2017). Tillgängligheten av 

information har gjort att konsumenter är mer medvetna idag om de varor som finns 

på marknaden. Kunder kan idag skaffa sig specialistkunskaper tack vare 

informationstillgängligheten. Eftersom kunder kan skaffa specialistkunskaper är 

det viktigt att företaget besitter goda kunskaper om sina egna produkter för att 

möta kunden (Schmidt & Ohlsson, 2016). 

 

I den fysiska butiken är försäljning och kundbemötande två nyckelaspekter, 

butikspersonalen har en avgörande roll i kundens upplevelse av butiksbesöket. 

Fysiska butiker behöver därför använda både omedelbar upplevelse och icke-

omedelbar upplevelse (Mossberg, 2015). Utöver den omedelbara upplevelsen är 

exempelvis personalens engagemang i butiken en upplevelse i sig. Kundens 

nöjdhet influeras ofta av hur kunden upplever interaktionen med butikens personal 
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(Bitner, Booms & Mohr, 1994). Personalens vänlighet och expertis är därför 

betydande för framtida butikslojalitet (Pan & Zinkhan, 2006). Relationer mellan 

butikspersonalen och kunderna ökar kundens nöjdhet av butiksbesöket (Menon & 

Dubé, 2000). Personalens service kan bidra till en god butiksupplevelse 

(Terblanche, 2018). Personalen representerar företaget och således faktorer som 

företaget vill förknippas med (Brexendorf et al., 2010; Mossberg & Sundström, 

2011; Mossberg, 2015, Johansson, 2018). Det personliga bemötandet som kunden 

erhåller från butikspersonalen är således avgörande för hur kunden upplever 

butiksbesöket (Schmidt & Ohlsson. 2016).  

 

Människans fem sinnen är involverade i kundens upplevelse av butiksbesöket 

(Terblanche, 2018). Människans fem sinnena är syn, lukt, smak, känsel och hörsel 

och butiker kan förstärka butiksupplevelsen via dem. Ljus påverkar människans 

beteenden och graden av upprymdhet (Nordfält, 2007). Kombinationen av 

ljussättning och färg har inflytande på försäljningen och gör butiksbesöket mer 

positivt (Nordfält, 2007; Hultén, 2014). Musik i en butiksmiljö har en positiv 

påverkan av kunders beteenden (Hultén, 2014). Ljud är avgörande för hur en kund 

uppfattar sin omgivning och således upplevelsen av butiken. Musik är den 

vanligaste studerade aspekten av hörselsinnet. Musikens volym och tempo 

påverkar hur länge kunden stannar i butiken samt hur mycket kunden spenderar 

(Lund, 2015). Smak kan vara såväl gastronomisk som estetisk (Hultén, 2014; 

Lund, 2015). Estetisk smak är ett uttryck för en kunds personliga preferenser. 

Även den gastronomiska smaken är subjektiv, olika människor upplever något 

ätbart som gott eller mindre gott. Det är även viktigt att kunderna tillåts vidröra 

varorna för att kunna skapa sig en uppfattning om varans egenskaper (Hultén, 

2014). Genom att tillämpa färger, dofter, smaker, produkter tillåtna att känna på 

för textur, musik etcetera (Mossberg & Sundström, 2011; Lund, 2015) förstärks 

kundens upplevelse. Stimuli av människans fem sinnen är ett sätt att skapa positiva 

kundupplevelser (Haase et al., 2018). Det är därför väsentligt att sinnena är 

integrerade vid design och planering av kundupplevelser som ska återfinnas i butik 

(Terblanche, 2018). 
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Jämfört med för 12 år sedan har de teknologiska verktygen utvecklats till en ny 

viktig aspekt av butiksmiljön (Grewal et al., 2017; Bäckström & Johansson, 2017). 

I den fysiska butiken är teknologiska verktyg en viktig konkurrensfördel. 

Verktygen är dessutom väsentliga för att skapa positiva kundupplevelser 

(Blázques, 2014).  

 

Företagens mål är att inspirera kunderna att köpa butikens varor, samtidigt som 

kunden ska bli nöjd. Säljprocessens fyra faser avser hjälpa företagen att ge kunden 

en god servicenivå och ett bra bemötande för att butiksbesöket ska upplevas som 

positivt. Faserna är (1) öppning och uppmärksamhet, (2) behovsanalys, (3) 

presentation och demonstration och (4) avslut. Säljprocessen ger utrymme för 

företagen att skapa egna strategier för hanteringen av kunden, strategier vilket 

företaget kan forma till det företaget vill förknippas med (Schmidt & Ohlsson, 

2016). En sammanfattning av tidigare forskning finns i bilaga 4. 

 

2.2. Teoretisk modell 

Den konceptuella modellen framtagen av Verhoef et al. (2009) behandlar hur 

företag kan använda kundupplevelser och den ligger till grund för studien. 

Konceptuella modellen baseras på tidigare forskning (från år 1982 till 2008) och 

illustreras i figur 4. Efter modellens publicering år 2009 har den använts av andra 

forskare än Verhoef et al. (Bustamante & Rubio, 2017). Modellens giltighet har 

inte testats, istället har modellen använts för att kunna undersöka hur företag 

använder kundupplevelser i fysiska butiker.  

 

Den konceptuella modellen behandlar strategier för kundupplevelsehantering 

(orginalspråk: customer experience management strategy) vilka är inom företagets 

kontroll. Strategierna är skapade av företaget och ämnade att generera mervärden 

(Verhoef et al., 2009). Ett exempel på mervärde kan vara fysisk interaktion med 

butikspersonal (Mossberg & Sundström, 2011). 

 

Den konceptuella modellen har fyra huvudkomponenter (gråmarkerade i figur 4);  

• social miljö (originalspråk: social environment) 

• tjänstesamverkan (originalspråk: service interface) 
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• varumärke (originalspråk: retail brand) 

• dynamiska kundupplevelser (originalspråk: customer experience dynamics) 

 

Ytterligare sex komponenter behandlas i modellen (vitmarkerade i figur 4); 

• butiksatmosfär (originalspråk: retail atmosphere) 

• sortiment (originalspråk: assortment) 

• pris (originalspråk: price) 

• kundupplevelser i alternativa kanaler (originalspråk: customer experiences 

in alternative channels) 

• situationsmoderationer (originalspråk: situation moderations) 

• kundmoderationer (originalspråk: consumer moderations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Konceptuell modell (Verhoef et al., 2009, s. 32) 

 

Kundupplevelser måste innefatta flertalet element och kundupplevelseskapandet 

måste vara ett bredare koncept, än det som endast fokuserar på kognitiva 

värderingar såsom funktionella värden. Användandet måste utöver element inom 

företagets kontroll och kognitiva värderingar även innefatta sociala och fysiska 

komponenter (Verhoef et al., 2009). Modellens komponenter kommer följande att 

redogöras. 
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Social miljö är i studien händelser skapad av företaget och butikspersonalen. 

Personalens beteenden kan påverka kundupplevelsen. Kundupplevelser är 

influerade och påverkade av den sociala miljön i butiken. Exempelvis finns mest 

troligt flera kunder i en och samma butik, vilka kan påverka varandras upplevelser 

av besöket (Verhoef et al., 2009). Kunderna kan påverka varandras upplevelse 

genom viljan av att få hjälp av butikspersonalen. Detta kan skapa en väntan och 

beroende på väntetidens längd kan ett eventuellt missnöje hos en kund uppstå. Den 

sociala miljön i butiken är därför viktig att hantera (Verhoef, et al., 2009; 

Mossberg & Sundström, 2011; Mossberg, 2015; Goworek & McGoldrick, 2015). 

 

Tjänstesamverkan är inom företagets kontroll och avser personalen i butiken, 

teknologi, kunders delaktighet i användandet av kundupplevelsestrategier samt 

personliga lösningar utefter kunders behov (Verhoef et al., 2009).  

 

Varumärke avser interaktionen mellan företaget och kunden. Kunden har två typer 

av förställningar av varumärke; 

1. Butikens varumärke (orginalspråk: the retail brand), exempelvis Selfridges 

2. Varornas (som säljs i butiken) varumärke, exempelvis Ralph Lauren  

 

Varumärke är viktigt att överväga vid skapandet av kundupplevelsestrategier, 

eftersom en kunds förväntningar av vilka varumärken som återfinns i butik eller 

vilken upplevelse ett specifikt varumärke medför påverkar hur kunden upplever 

butiksbesöket. Hur företaget och varumärket vill uppfattas av kunderna kommer 

företaget behöva ta hänsyn till vid strategiformuleringen (Verhoef et al., 2009). 

 

Dynamiska kundupplevelser avser hur företag kan skapa dynamiska upplevelser 

vilket innebär att företagets kundupplevelsestrategier ser likartade ut för samtliga 

företagens butiker. Vidare innebär det att kunderna erhåller likartade upplevelser 

av ett företags butiksbesök oavsett vilken butik som kunden besökt (Verhoef et al., 

2009). Eftersom studien är avgränsad till Dalarna var inte företagens arbete med 

att skapa dynamiska upplevelser relevant för studien att analysera. Författaren 

eftersträvar inte ett generaliserbart resultat.  
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Butiksatmosfär är inom företagets kontroll och avser butikens design. Atmosfären 

har i tidigare forskning studerats utifrån ett sinnesmarknadsförings perspektiv, där 

människans fem sinnen ämnas stimuleras för bästa möjliga kundupplevelse 

(Verhoef et al., 2009; Mossberg och Sundström, 2011; Lund, 2015). Design 

definieras som en arbetsprocess ämnande att utveckla lösningar jämtemot kunden 

på ett medvetet och innovativt sätt. Lösningarna utformas av funktionella och 

estetiska krav med utgångspunkt i kundens behov (Mossberg & Sundström (2011).  

 

Sortiment är inom företagets kontroll och avser variation, hur unikt sortimentet är 

och sortimentets kvalitet (Verhoef et al., 2009). Kvalitet av sortimentet har avsetts 

i studien utifrån hur sortimentets varor kompletterar varandra, vilket innebär de 

varor som kompletterar och stärker varandra och torde ge större kundvärde 

tillsammans än enskilt. Ett brett sortiment är bestående av många olika 

varugrupper med olika prisnivåer. Ett profilsortiment har varor vilka kunden kan 

förvänta sig men även varor vilka överraskar kunden (Schmidt & Ohlsson, 2016). 

 

Pris ligger inom företagets kontroll (Verhoef et al., 2009) och har behandlats 

utifrån prisvariationer. Delkomponenten avser också företagens eventuella 

lojalitetsprogram och marknadsföringsmixens påverkan (Verhoef et al., 2009; 

Mossberg & Sundström, 2011; Wilson et al., 2016). Lojalitetprogram är dessutom 

inkluderade eftersom lojala kunder står för stora delar av butikers omsättning 

(Schmidt & Ohlsson, 2016). Relationer till företagets viktigaste kunder är 

väsentligt och möjligt att påverka genom ett lojalitetsprogram. Eftersom 

medlemmar av ett väl etablerat lojalitetsprogram står för ungefär 60 till 80 procent 

av butikens omsättning är det viktigt att belöna de lojala kunderna (Schmidt & 

Ohlsson, 2016). 

 

Alternativa kanaler kan påverka kundupplevelsen eftersom företag kan vara aktiv 

på flertalet kanaler (Verhoef et al., 2009). Övriga kanaler än de fysiska butikerna 

har inte behandlats då alternativa kanaler faller utom studiens syfte.  

 

Situationsmoderationer avser en butiks art. Det innebär om butiken är ett 

lågprisvaruhus, specialbutik, vardaglig butik etcetera. I studien är butikerna 
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kedjebutiker. Situationsmoderationer behandlar också företagens kanaler såsom 

fysisk butik. Moderationerna är även lokalisering såsom i köpcentrum, gallerior 

eller stadskärnor. I studien har enbart kedjevarumärkens fysiska butiker belagda i 

något av Dalarnas externa köpcentrum behandlats. Moderationerna innefattar 

också kultur och säsong, ekonomiskt klimat och konkurrenskraftig intensitet. 

Kultur har inte behandlats i studien eftersom enbart den svenska marknaden 

analyserats. Konkurrenskraftens intensitet i detaljhandeln i Sverige är hög och ett 

stort antal företag existerar och tävlar om kunderna (Wong & Sohal, 2002; 

Mossberg & Sundström, 2011). Säsonger påverkar den svenska detaljhandeln, 

givet Sveriges olika årstider. Säsongseffekter sker efter årliga händelser som 

medför olika konsumentbeteenden och handelsmönster (HUI, 2011). 

 

Kundmoderationer behandlar kundens syfte med att besöka butiken. Syftet kan 

vara upplevelse- eller uppgiftsorienterat såsom ett planerat köp av specifik vara. 

Kundmoderationer har inte behandlats i studien eftersom det skulle avvika från 

detaljhandelsperspektivet. Konsumenters syfte med sin shopping kommer därför 

inte att identifieras. Kundmoderationer är individuella för varje specifik kund 

(Verhoef et al., 2009) och skulle innebära ett omfattande analysarbete som är utom 

tidsramen för studien.  

 

Användandet av kundupplevelser sker inte enbart genom styrbara element såsom 

atmosfär, sortiment och pris. Upplevelserna påverkas av element vilka ligger 

utanför företagets kontroll. Påverkan av andra kunder och konsumentens syfte till 

att besöka butiken eller köpa en vara, är element vilka företagen inte kan 

kontrollera eller styra (Verhoef, et al., 2009; Rodas-Areiza & Montoya-Restrepo, 

2018; Mossberg & Sundström, 2011; Terblanche, 2018). De icke-kontrollerbara 

elementen har inte behandlats i studien eftersom författaren vill studera ur 

företagens synvinkel där kundupplevelsestrategier formuleras. Eftersom 

avgränsning gjorts i modellen har en modifierad modell konstruerats för att 

förtydliga hur modellen vidare använts i studien, illustreras i figur 5. 
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Figur 5: Modifiering av den konceptuella modellen (egen) 
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3. Metod 

Kapitlet presenterar valet av metod, studiens design och 

tillvägagångssätt. Studiens forskningsansats, datainsamlingsverktyg, 

urvalsprocess och analys av data redogörs också. 

 

3.1. Forskningsmetod 

Syftet med ett forskningsprojekt är avgörande för vilken forskningsmetod 

författaren använder (Trost & Hultåker, 2017). Författaren av studien har avsikten 

att undersöka hur företag använder kundupplevelser i fysiska butiker. Eftersom 

syftet är kvalitativt förankrat behöver forskningsmetoden vara kvalitativ. Det 

innebär att den kvalitativa metoden är avgörande för att uppfylla studiens syfte och 

besvara frågeställningarna. Användandet av en kvalitativ metod innebär att 

författaren ämnar undersöka ett fenomen på djupet genom få undersökningsobjekt 

(Trost &Hultåker, 2017; Bryman & Bell, 2017). Om en frågeställning avser att 

förstå eller hitta mönster är en kvalitativ metod lämplig för studien. Den kvalitativa 

metoden föredrar att fokusera på individer och individens uppfattning samt 

tolkning av sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2017). En kvalitativ metod 

avser utreda vilka kvaliteter eller egenskaper ett fenomen har (Bjereld et al., 2009), 

vilket är författaren av studiens avseende. Egenskaperna är viktiga att beakta för 

att kunna undersöka hur företag använder strategierna enlig författaren. 

Förklaringen styrker författarens metodval eftersom avsikten är att studera 

respondentens uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet i butiken. Den 

konceptuella modellen ligger till grund för studien för att förstå egenskaperna av 

kundupplevelser för att senare analysera hur företag använder 

kundupplevelsestrategier med hjälp av modellen. Kvalitativ forskning är 

avslutningsvis till skillnad från den kvantitativa forskningen inriktad på ord 

snarare än siffror och kvantifierbarhet (Bryman & Bell, 2017). Studien avser inte 

att kvantifiera eller mäta kundupplevelser eller strategier på något sätt. 

 



 

25 
 

Begreppet `förstå´ är vagt och mångtydigt (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

Författaren av studien ämnar förstå hur företag använder kundupplevelsestrategier 

och vad som styr företagens val av kundupplevelsestrategier. För studien innebär 

`förstå´ att författaren beskriver, förklarar, analyserar och diskuterar för att bidra 

med förståelse av forskningsobjektet.  

 

3.1.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

”En hermeneutiker intresserar sig för människors livsvärldar och för hur 

människor upplever sin situation” (Bjereld et al., 2009, s. 73). Hermeneutiker är 

humanistisk i sin inriktning och belyser kunskapens relativitet (Bjereld et al., 

2009). ”Om det som forskas på har att göra med mänskliga avsikter och 

innebörder, eller med mänskliga handlingar och texter, blir hermeneutiken en 

viktig tradition” (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 173). Hermeneutiken kan 

översättas som tolkningslära som syftar att förstå livsvärlden genom användandet 

av språket. Mänskliga avsikter uttrycker sig i handlingar och yttringar, vilka kan 

tolkas och förstås genom språket. Det centrala i hermeneutiken kan därför 

sammanfattas som tolkning av data där forskaren använder sina egna kunskaper 

och tolkningar av forskningsobjektet (Patel & Davidson, 2011).  

 

Hermeneutiker söker en helhetsförståelse av ett fenomen såsom forskningsobjekt, i 

detta fall kundupplevelser (Patel & Davidson, 2011; Eriksson & Hultman, 2014). 

Författaren av studien försöker se kundupplevelsestrategierna ur respondenternas 

perspektiv och följaktligen förstå företagens handlingar vid användandet av 

strategierna. Författaren använder sina erhållna kunskaper från tidigare presenterad 

forskning och gör i analysen tolkningar utifrån forskningen, för att skapa ökad 

förståelse av fenomenet. Studien avser att tolka för att skapa förståelse, inte att 

hitta någon absolut sanning av kundupplevelsestrategier och utgår därför ifrån ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. 

 

3.1.2. Etiska aspekter 

Eftersom studien är kvalitativ åligger författaren försiktighetsansvar (Bryman & 

Bell, 2017), även etiska krav åligger författaren. Sådana krav kan exempelvis vara 

tillfrågan om deltagande, deltagarnas samtycke och att säkerställa deltagandes 
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anonymitet samt att data hanteras konfidentiellt (Eriksson & Hultman, 2014; 

Bryman & Bell, 2017). Till potentiella respondenter skickades ett missivbrev via 

e-post med förfrågan om deltagande i enlighet med informationskravet. I 

missivbrevet framgick studiens ändamål, syfte, respondentens rätt att delta men 

också att avstå i enlighet med samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2017). Vidare 

framgick rätten att avsluta påbörjad intervju, deltagandets innebörd, möjlighet att 

granska intervjuresultatet och hur data hanteras. I missivbrevet framgick också att 

respondenterna kommer att behandlas med anonymitet och data konfidentiellt, i 

enlighet med konfidentialitets- och anonymitetskravet (Eriksson & Hultman, 2014; 

Bryman & Bell, 2017). Anonymitet och konfidentialitet skyddar respondenternas 

identitet och från att ta skada av att delta i studien (Bryman & Bell, 2017).  

Författaren har valt att behandla alla respondenter anonymt oavsett deras 

ståndpunkt gällande anonymitet för att säkerställa att de inte tar skada av studien. 

Författaren har även följt nyttjandekravet och enbart använt insamlade data till 

studien (Bryman & Bell, 2017). Missivbrevet redovisas i bilaga 1. 

 

3.2. Urvalsprocess 

Urvalsprocessen handlar enkelt sammanfattat om att välja relevanta personer att 

intervjua för studien. Eftersom studien har en begränsad tidsram har följaktligen 

urval skett för att göra studien möjlig både ur tids- och omfattningsaspekten. För 

att kunna besvara studiens syfte behövdes således respondenter från detaljhandeln, 

dessa representerar ett företag. I den fysiska butiken är butikschefen sannolikt den 

person som har bredast kunskap om hur företaget använder kundupplevelser för 

kunder och följaktligen vilka kundupplevelsestrategier som tillämpas. Givet de 

avgränsningar som gjorts är den idealiska respondenten enligt författaren en 

butikschef som arbetar för ett kedjevarumärke som är beläget i ett externt 

köpcentrum i Dalarna. Dalarna som ett geografiskt urval eller avgränsning har 

skett, eftersom författaren befinner sig inom det området. Dalarna valdes för att 

maximera tillgängligheten till respondenterna och för att intervjuerna skulle kunna 

ske med kort varsel och flexibilitet. Urvalet minskade dessutom författarens 

kostnader av studien då det inte blev nödvändigt med längre resor.  
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Butikschefen som respondent ger forskaren möjlighet att erhålla detaljrik och 

fyllig information och således möjlighet att erhålla en djupare förståelse av 

forskningsobjektet. Att intervjua samtliga butikschefer inom modebranschen i 

något av Dalarnas externa köpcentrum skulle göra studien för omfattande. 

Missivbrevet skickades ut till ett 30-tal potentiella respondenter varav fem valde 

att delta. Respondenternas tillhörande bransch samt sålda varor är sammanställd i 

tabell 1. Författaren hade i avsikt att genomföra mellan 5 och 7 intervjuer. Fem 

intervjuer á 1 timme anses tillräckligt för att kunna erhålla förståelse och för att 

kunna genomföra en diskussion och analysera för att dra slutsatser. Samtliga 

gjorda val är målstyrda, sådana val är vanligt förekommande inom kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2017).  

 

Tabell 1: Respondenter (egen) 

 

3.3.  Datainsamlingsverktyg 

Intervjuer är den vanligast förekommande designen vid kvalitativ forskning. 

Intervjuer ger författaren flexibilitet vilket förklarar designens attraktivitet 

(Bryman & Bell, 2017). Det finns möjligheten att anpassa och förtydliga ställda 

frågor vilket låg i författarens intresse vid valet av design. Eftersom författaren och 

studien utgår från ett hermeneutiskt forskningssätt var faktumet att intervjun 

möjliggör tolkning av situationen och rika och detaljerade svar från respondenten 

avgörande (Eriksson & Hultman, 2014). Dessutom ligger tyngden vid en intervju 

på respondenternas egna uppfattningar vilket var viktigt för författaren för att 

kunna uppfylla studiens syfte. Genom att använda intervjuer kan författaren 

komma åt information från respondenterna om vad denne anser relevant och 

viktigt, gällande fenomenet kundupplevelsestrategier (Bryman & Bell, 2017). Utan 

Respondent Bransch Varor Antal personal i  

butiken/dag 

Företag 1 Modebranschen Kosmetika och accessoarer Ca 6 personer 

Företag 2 Modebranschen Kläder och accessoarer Ca 8 personer 

Företag 3 Modebranschen Accessoarer Ca 5 personer 

Företag 4 Modebranschen Kläder och accessoarer Ca 8 personer 

Företag 5 Modebranschen Kläder, accessoarer och kosmetika Ca 8 personer 



 

28 
 

respondenternas egna uppfattningar skulle inte författaren ha kunnat studera och 

ges förståelse om hur företag använder kundupplevelsestrategier i fysiska butiker.  

 

Intervjudesignen ansågs lämpligast för studien eftersom författaren avser få en 

djupare förståelse av det enskilda fallet. Det innebär förståelse av hur respondenten 

menar att företaget använder kundupplevelsestrategier i butiken. Detta för att 

senare skapa en helhetsuppfattning av hur företag använder kundupplevelser för 

det geografiska området Dalarna. 

 

En intervju kan vidare ha olika strukturer (Eriksson & Hultman, 2014; Bryman & 

Bell, 2017). En semi-struktur infaller då forskaren använder teman vid 

intervjuandet men där respondenten tillåts frihet att utforma sitt svar utifrån sina 

egna uppfattningar. Semi-struktur tillåter forskaren att ställa följdfrågor för att öka 

sin förståelse genom det detaljrika datamaterialet. De teman som används finns 

vanligtvis samlade i en intervjuguide (Bryman & Bell, 2017). Författaren tillämpar 

semi-strukturerade intervjuer och redovisar sin intervjuguide i bilaga 2. En semi-

struktur faller sig lämplig i och med det hermeneutiska förhållningssättet, 

flexibiliteten och forskarens avsikt att undersöka hur företag använder 

kundupplevelsestrategier. Utrymmet för respondentens frihet av svar var av stor 

betydelse vid valet av datainsamlingsverktyg, eftersom forskaren ämnar samla data 

vilka speglar respondenternas egna uppfattningar. Respondenterna behöver därför 

frihet att berätta om uppfattningarna. Författaren kan inte förutspå respondentens 

uppfattning och därför kan uppfattningarna ligga utom de teman forskaren 

förberett. Sammanfattningsvis är respondentens uppfattningar av hur företagen 

använder kundupplevelsestrategier av yttersta vikt för att uppfylla studiens syfte 

och besvara frågeställningarna.  

 

Författarens intervjuguide är utformad på ett sådant sätt att respektive intervju 

skulle vara mellan 45 minuter upptill en timma, varje fråga var planerad ungefär 

2–3 minuter. Totalt höll forskaren intervjuer med fem respondenter. Tidsramen för 

respektive intervju ansåg forskaren vara viktig eftersom respondenterna behöver 

ges tid att fundera, formulera och redogöra för företagets strategier. Dessutom 

hinner inte respondenten ge författaren förståelse av hur företaget arbetar med 
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strategierna om inte utrymme för redogörelser finns. Författaren var inte 

intresserad av att enbart veta vilka strategier företagen använder, författaren ville 

dessutom veta varför de används och hur de används. Om författaren enbart varit 

intresserad av att veta vilka strategier som används hade en enkät istället kunnat 

utformas. En enkät hade inte gjort det möjligt för författaren att besvara 

forskningsfrågorna och studiens syfte givet enkätens vanligtvis kvantitativa 

förankring (Bryman & Bell, 2017). 

 

3.3.1. Forskningsansats 

Författaren av studien intresserar sig för kundupplevelser i fysiska butiker och 

påbörjade därför en sökprocess av vetenskapliga artiklar inom ämnet. Eftersom 

artiklarna som studerats antingen belyser egenskaper, komponenter eller hur 

mätningar av fenomenet kan utföras väcktes nyfikenhet av hur företagen använder 

upplevelserna i butiken. Det faktiska användandet i butiken ut mot kunden! Efter 

att författaren skapat sig en uppfattning och gjort tolkning av forskningsobjektet 

utifrån tidigare forskning vidtogs ytterligare en sökning. Denna gång där fokuset 

blev användandet av upplevelsestrategier, eftersom författaren såg att tidigare 

forskningen var begränsad (Verhoef et al., 2009; Bäckström & Johansson, 2018). 

Därefter formulerades studiens syfte och frågeställningar och forskningsarbetet 

påbörjades. För att analysera och diskutera hur företag använder 

kundupplevelsestrategier har forskaren sedan utgått från tidigare forskning, utfört 

intervjuer och slutligen återkopplat till teorin för att ge förståelse. Detta innebär att 

studiens forskningsansats är deduktiv (Eriksson & Hultman, 2014; Bryman & Bell, 

2017). ”Deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattningen om hur 

förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen ser ut” (Bryman 

& Bell, 2017, s. 42). En induktiv ansats innebär sammanfattat att en studie utgår 

från insamlade data (Eriksson & Hultman, 2014). Den deduktiva 

forskningsansatsen utgår i undersökningen från en modell (Eriksson & Hultman, 

2014), vilket författaren av studien har gjort.  

 

3.4. Tematisk analys 

Tematisk analys är ett utav de vanligaste förekommande sätten att analysera 

kvalitativt data. Tematisk analys av data innebär att författaren bryter ner det rika 
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och detaljerande materialet och identifierar återkommande motiv/teman. En 

tematisk analys ska identifiera upprepningar, likheter och skillnader, språkliga 

kopplingar och teorirelaterat material (Ryan & Bernard, 2003). Författaren av 

studien har analyserat materialet på ett sådant sätt.  

 

Vid kvalitativa intervjuer finns det möjlighet att spela in intervjuerna vid 

intervjusituationen, för att senare transkribera materialet (Bryman & Bell, 2017). 

Författaren har valt att enbart föra fältanteckningar under intervjuerna. 

Anteckningar finns sammanställda i bilaga 3. Forskaren hade förberett ett 

dokument för vardera respondenten i vilka intervjusvaren noggrant noterades. 

Efter att respondenten hade svarat på respektive fråga återberättade forskaren de 

uppfattade svaren för respondenten som fick instämma, invända eller tillägga. 

Dessutom tog forskaren samtliga respondenters e-mailadress för att efter intervjun 

skicka deras svar för ännu en granskning av respondenten. Detta gav respondenten 

möjligheten att återigen instämma eller invända. Ingen av respondenterna hade 

någon invändning mot sina intervjusvar. Eftersom författaren hade tidsbegränsning 

gjordes ingen inspelning och därför ingen transkribering, då det är en omfattande 

process. Inspelning av intervjuerna medför såväl fördelar som nackdelar (Bryman 

& Bell, 2017). Författaren ville heller inte riskera att intervjupersonernas svar 

skulle hämmas av en inspelning. 

 

Analyseringen av intervjumaterialen var trots utesluten transkribering en 

omfattande process både tidsmässigt och i mängd. Vid bearbetningen av 

fältanteckningarna letade författaren i enlighet med den tematiska analysprocessen 

efter mönster, motiv och återkommande uppfattningar hos respondenterna 

(Bryman & Bell, 2017). Det innebär att författaren utförde en slags kodning av 

data (Trost & Hultåker, 2016). De teman som fanns i intervjuguiden var utifrån 

den konceptuella modellen; varumärke, social miljö, tjänstesamverkan, 

butiksatmosfär, sortiment och pris. Analysen har utgått från dessa teman, eftersom 

de härleder till den teoretiska referensramen och är av yttersta vikt för att besvara 

studiens syfte och forskningsfrågor. 
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3.5. Metodkritik 

Den kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoden debatteras mellan olika 

förespråkare av metoderna (Bjereld et al., 2009). Kvantitativa forskaren kritiserar 

kvalitativa metoder och vise versa (Bryman & Bell, 2017). Såväl kvalitativ som 

kvantitativ metod har för- och nackdelar. En forskare vill alltid att den valda 

metoden ska ge en korrekt och tillförlitlig bild av forskningsobjektet. Den 

kvantitativa metoden kan tyckas mer tillförlitlig eller värd än den kvalitativa 

metoden då siffror är mer konkreta än tolkningar (Bjereld et al., 2009; Trost & 

Hultåker, 2016). Författaren av studien vill däremot mena att utan tolkning av 

sociala fenomen såsom kundupplevelser, kan inte en fullständig förståelse erhållas. 

”De stora talens lag som driver kunskapsutvecklingen utan snarare intresset av att 

få en djupare förståelse för fåtalet eller det enskilda fallet” (Eriksson & Hultman, 

2014, s. 103f). 

 

Olika forskningsdesigner medför också för- och nackdelar, vid intervjuer kan 

exempelvis en intervjuareffekt uppstå (Eriksson & Hultman, 2014). Samtliga 

respondenter var för författaren okända personer. Författaren tog 

intervjusituationen på största allvar och vidtog en professionell roll med en 

tillbakadragen lyssnarstil. Respondenten gavs stort svarsutrymme medan 

författaren hade låg aktivitet jämfört med respondenten för att undvika en 

intervjuareffekt. Centraltendensen är en annan kritik som intervjuer fått, 

författaren valde som tidigare nämnt att inte spela in intervjuerna för att 

centraltendensen ville undvikas. Författaren tror också att inspelning påverkar 

respondentens sätt att svara på frågor och genom inspelning intar den en 

försiktighetsposition jämtemot författaren, för att skydda sig från eventuella 

medförande konsekvenser av extremuttalanden. En tredje kritik som intervjuer fått 

är den som kallas halo-effekten (Eriksson & Hultman, 2014). Forskaren har ingen 

koppling eller vetskap om respondenternas identitet, bortsett från respondentens 

yrkestitel som butikschef. Yrkestiteln var av väsentlig betydelse för studien och 

kunde inte undvikas, däremot anses titeln inte ha påverkat intervjusituationen. 

Titeln har inget inflytande på författaren.  
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Intervju som forskningsdesign ger trots kritiken möjlighet till en korrekt och 

tillförlitlig bild av forskningsobjektet (Eriksson & Hultman, 2014). 

Kundupplevelsestrategier anses inte vara en kvantifierbar variabel, 

forskningsobjektet är av den sort som behöver undersökas djupare. Författaren 

menar att det finns bakomliggande faktorer till varför ett företag har formulerat en 

strategi och till varför strategin används. Intervjuer är därför trots kritiken använd 

vid datainsamling. Valet av metod måste vara relaterat till avsikten med den 

kritiska granskningen och inte grundat i vilken metod som anses mest tillförlitlig 

enligt metodernas förespråkare (Eriksson & Hultman, 2014). 
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4. Resultat och analys 

I kapitlet kommer intervjumaterialet presenteras och analyseras. 

Presentationen av materialet kommer ske utifrån den konceptuella 

modellens komponenter som redovisas var för sig. Materialet 

kommer kopplas till teori och senare diskuteras i kapitel fem.  

Data har som tidigare nämnts insamlats från totalt fem respondenter vilka arbetar 

för detaljhandelsföretag. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor, gällande 

respondentens anställning och därefter vilka erfarenheter respondenten anser sig 

besitta av kundupplevelser.  

 

4.1. Erfarenheter av kundupplevelser 

Respondenten arbetande för Företag 1 berättade att företaget mäter hur kunden 

upplevt butiksbesöket och förklarade att det kallas Mystery Shopping. ”Kunders 

upplevelse av butiken har fått höga poäng”, berättade respondenten och menar att 

det är ett tecken på personalens goda erfarenheter av kundupplevelser. 

Respondenten definierar kundupplevelse som ”mötet med kunden och hur jag som 

personal formar kundens upplevelse”. Respondenten arbetande för Företag 2 

beskrev sina erfarenheter utifrån sin anställning, ”eftersom jag är butikschef har 

jag goda erfarenheter av kundupplevelser då det är viktigt i fysiska butiker”. 

Respondenten arbetande för Företag 3 menar i likhet med respondenten av Företag 

2 att erfarenheterna är erhållna genom sin anställning. ”Mina erfarenheter av 

kundupplevelser är de jag erhållit genom mina positioner inom företaget. De 

erfarenheter jag har är att skapa en familjär och personlig upplevelse för kunden 

när kunden kommer till butiken” förklarade respondenten. Respondenten 

arbetande för Företag 4 har också erhållit sina erfarenheter genom sin anställning 

och menar att skapandet av kundupplevelser är ”en stor del av det vardagliga 

arbetet i butiken”. På så sätt menar respondenten att denne fått erfarenheterna. 

Respondenten arbetande för Företag 5 anser sig ha väldigt goda erfarenheter av 

kundupplevelseskapandet och förklarade att ”strategier för exponering, skapandet 
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av heta ytor, göra SWOT- analyser (strengths, weaknesses, opportunities, threats) 

av kunder och vända svagheterna till möjligheter för företaget” är vardagligt i 

butiken. 

 

4.2. Varumärke 

Företag 1 säljer kosmetik och accessoarer. Företaget är enligt respondenten 

återförsäljare av ett stort antal varumärken. Respondenten förklarade att företaget 

har ensamrätter av externa varumärken. ”Vi har även vårt eget varumärke men vi 

ska vara märkesneutrala” förklarade respondenten. Kundens behov är det 

intressanta och inte personalens subjektiva varumärkespreferenser förklarade 

respondenten, gällande varför de ska vara varumärkesneutrala. 

 

Företag 2 som säljer kläder och accessoarer inom såväl egna som externa 

varumärken, enligt respondenten. Respondenten beskrev varumärkets värden som 

”enkelhet, innovativt och modernt”. 

 

Företag 3 säljer accessoarer inom sitt eget varumärke. Respondenten beskrev att 

varumärket ämnar vara ”bäst på diamanter”. Företaget vill göra det möjligt för 

alla att ha råd med guldsmedsvaror, enligt respondenten.  

 

Företag 4 säljer kläder och accessoarer. Respondenten berättar att varumärket 

eftersträvar förmedla en känsla av Asien som möter Skandinavien. ”Socialt 

ansvarstagande, miljöarbete och hållbarhet är tre viktiga punkter som varumärket 

är engagerade i”, menar respondenten. I likhet med Företag 3 har de enbart egna 

varumärkena. 

 

Företag 5 som säljer kläder, accessoarer och kosmetika. I likhet med Företag 1 och 

2 har Företag 5 egna och externa varumärken. Respondenten menar att 

”varumärket har någonting för alla kvinnor mitt i livet inom kläder och 

accessoarer, målgruppen är en kvinna mitt i livet”. Respondenten berättade att 

företaget är värderingsstyrt och ska enligt värderingarna vara enkelt och 

tillgängligt. ”Personalen ska bry sig och vara noggrann i sin hantering av både 
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kunder men också kollegor, miljö och övriga aspekter av ansvarstaganden”, 

förklarade respondenten. 

 

4.3. Social miljö 

4.3.1. Policys och riktlinjer 

Företag 1 använder en så kallad säljstege som riktlinje för hantering av kunder. 

Respondenten menade att den används för att öka chansen av att en positiv 

kundupplevelse ges kunden och att företaget erhåller en positiv försäljning.  

Första steget avser den första interaktionen med kunden när den kliver 

in i butiken. Ett första möte där säljaren hälsar på kunden samt 

välkomnar den, för att kunden ska känna sig sedd. Det andra steget 

avser erbjudande av hjälp där kunden ska känna sig viktig för mig som 

säljare och att jag gärna hjälper om så endast med smakråd eller 

liknande, berättade respondenten.  

 

Personalen i butiken ska göra en behovsanalys och en muntlig sammanfattning av 

analysen inför kunden för att bekräfta att kunden är korrekt uppfattad, förklarade 

respondenten. Företaget har riktlinjer för hur omsorgsförsäljning ska användas. 

Respondenten redogjorde för omsorgsförsäljning och menar att det ”innebär att 

säljaren med omsorg ska genomföra försäljningen i butiken vilket ska ligga till 

kundens fördel. Omsorgsförsäljningen kommer således bli till företagets fördel då 

kunden sannolikt fått den bekräftelse, tid och hjälp som denne önskat”. Det näst 

sista steget i säljstegen avser köpbeslutet, respondenten menar att personalen har 

en viktig roll för att bekräfta kundens beslut. Personalen ansvarar enligt 

respondenten för att råda kunden till bästa möjliga beslut av de alternativ som 

kunden överväger. Säljstegen är i likhet med den tidigare beskrivna säljprocessen 

av Schmidt och Ohlsson (2016). Det är viktigt att uppmärksamma kunden i den 

inledande fasen för att därefter kunna ta vidare kontakt med kunden och 

möjliggöra försäljning. I den avslutande fasen är det av betydelse att 

butikspersonalen bekräftar kundens val vilket är i likhet med respondenternas 

redogörelser (Schmidt & Ohlsson, 2016). 

 

Företag 2 använder det respondenten benämner som grundläggande säljaspekter. 

”Alla kunder ska bli välkomnade när de kliver in i butiken och ska bli 
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omhändertagna tills kunden inte längre vill ha hjälp eller lämnar butiken”. 

Respondentens menande är också i likhet med säljprocessen (Schmidt & Ohlsson, 

2016). Respondenten berättade att företaget har en oskriven policy som enligt 

respondenten innebär kunden alltid ska lämna butiken nöjd och att en relation 

lyckats bindas.  

 

Företag 3 använder i likhet med Företag 1 en säljstege vid bemötande och 

hantering av kunderna samt vid försäljning. Företaget använder också en strategi 

de kallar lön (leende, ögon, närvaro).”Lön är tillämpad under hela kundens 

butiksbesök. Behovsanalys görs vid interaktion med kunden och slutligen 

merförsäljning”, förklarade respondenten. Företaget har en policy att personalen 

ska bära smycken från butiken. Respondenten berättade att det marknadsför 

varorna i sin ändamålsmiljö. 

 

Företag 4 använder också lön-strategin. ”Butiken är varumärkets scen som 

personalen ska prestera för att få en tillfredsställd publik som är kunderna” 

förklarade respondenten. Respondenten menar att lön är den strategi som 

personalen ska använda vid hanteringen av kunderna. Även lön är i likhet med 

säljprocessen. Behovsanalys är den andra fasen och inkluderar att personalen 

samlar information om kunden för att skapa en förståelse av dennes behov 

(Schmidt & Ohlsson, 2016). Företaget har i likhet med Företag 3 policys gällande 

personalkläder. Respondenten förklarade att ”personalen ska bära kläder och 

accessoarer från butiken under arbetstid och liksom bära upp varumärket”. 

Respondenten sammanfattar ”personalen ska vara levande skyltdockor på 

butiksgolvet”.  

 

Företag 5 använder kundrelationer som riktlinje. Respondenten menar att det är 

viktigt att personalen förstår betydelsen av att ”vårda sina kundrelationer för att 

butiken ska vara lönsam”, och menar att det är en riktlinje som företaget arbetar 

efter. Lojala kunder står för stora delar av butikens omsättning, därför är det viktigt 

att vårda kundrelationerna (Schmidt & Ohlsson, 2016), beskriver respondenten. I 

likhet med Företag 3 och 4 använder Företag 5 policys gällande personalkläder. 
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Respondenten menar att personalen ska bära arbetskläder vilka ser likadana ut för 

hela personalstyrkan. 

 

4.3.2. Förväntningar på personalen 

Företag 1 förväntar sig att personalen visar engagemang gentemot kunden och 

agerar professionellt. ”Personalen ska agera professionellt och skapa en lustfylld 

säljsituation eller butiksupplevelse. Personalen förväntas även vara personlig, 

förtroendeingivande och engagerad i kunden och kundens behov”. Personalens 

interaktion med kunden influerar hur kunden upplever butiksbesöket (Bitner et al., 

1994). Företaget förväntar sig också att personalen är vägledande i sortiment- och 

beslutssituationer. Respondenten förklarar att ”det är viktigt att vi är ledande i 

kundens köpprocess, vi vägleder kunden till vad som anses det bästa alternativen 

för varje specifik kund”. Butikspersonalen kan på flertal sätt kan vägleda kunden 

till ett köpbeslut genom att kommunicera fördelar och argumentera runt en vara för 

att stärka kundens beslut (Schmidt & Ohlsson, 2016). Företaget förväntar sig 

därför att personalen kan ge kunden rekommendationer av varor inom det egna 

sortimentet. ”Finns inte en specifik vara förväntas personalen erbjuda sin hjälp att 

beställa produkten åt kunden”, förklarade respondenten. Respondenten menar att 

personalen vägleder kunden på ett sådant sätt, genom att erbjuda sin hjälp att 

beställa en vara åt kunden. Personalen kan med hjälp av sin kunskap av företagets 

varor presentera alternativa varor till kunden, som vägledning utefter 

behovsanalysen innan kunden fattar sitt köpbeslut (Schmidt & Ohlsson, 2016).  

 

Företag 2 förväntar sig att personalen överträffar kundernas förväntningar av 

butiksbesöket. Respondenten redogjorde för vikten av att ”uppfylla kunders 

förväntningar av att besöka butiken och att överträffa dessa för att butiksbesöket 

ska vara värd att minnas”. Företaget förväntar sig också att personalen i butiken 

vågar ta för sig och är framåt för att kunden ska erhålla bästa möjliga upplevelse i 

butiken. ”I butiken ska alla processer se till kundens bästa”, förklarade 

respondenten. Att processerna ska se till kundens bästa är i likhet med den 

omsorgsförsäljningen som Företag 1 använder. 
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Företag 3 förväntar sig i likhet med Företag 2 att personalen överträffar kundernas 

förväntningar av butiksbesöket. Respondenten menar att de strävar efter att skapa 

en ”WOW-upplevelse” vilket i respondentens mening innebär att överträffa 

kundernas förväntningar av butiksbesöket. Vidare förväntas personalen leverera en 

upplevelse som denne själv önskade uppleva i samband med ett butiksbesök, 

menar respondenten. ”Idag förväntas personalen vända sig in och ut för kundens 

bästa möjliga upplevelse av butiksbesöket” påstod respondenten. Den servicenivå 

som kunden erhåller från personalen är avgörande för hur kunden upplever 

butiksbesöket (Schmidt & Ohlsson, 2016). Respondenten menar vidare att de 

förväntningarna företaget ställer på personalen är ”höga i dagens teknologiska 

samhälle för butikens lönsamhet eftersom varumärket även har en virtuell butik”. 

Kunders förändrade mönster behöver företagen ta hänsyn till, vilket medför att 

företagen genomför förändringar i butikerna (Atwal & Williams, 2017; Rodas-

Areiza & Montoya-Restrepos, 2018).  

 

Respondenten som arbetar för Företag 4 redogör för konkurrensen i marknaden 

och en ”svajig detaljhandel där näthandel tar över större delar av försäljningen”. 

Respondenterna menar att därför har personal höga krav från företaget, för att 

behålla de kunder som besöker butiken framför e-handeln. E-handeln utmanar 

onekligen butikshandeln (HUI, 2011; UC, 2017, Johansson, 2018) vilket 

respondenten har kunskap om. På grund av utmaningen behöver företagen leverera 

positiva kundupplevelser för att kunderna inte ska välja e-handeln framför den 

fysiska butiken (Rodas-Areiza & Montoya-Restrepos, 2018). Vidare menade 

respondenten att ”butikspersonalen är inte längre butiksbiträden utan riktiga 

säljare” i likhet med åsikten hos respondenten för Företag 3. Vidare berättade 

respondenten att företagen förväntar sig att ”personalen har en viss snittnota, 

vilket innebär genomsnittlig summa per kvitto. Personalen förväntas sträva efter 

att sälja fler än två artiklar per kund för att upprätthålla det varumärket anser är 

bra siffror för butikens lönsamhet”. 

 

Företag 5 har värderingar om enkelhet och tillgänglighet, omtänksamhet och 

noggrannhet. Enligt respondenten ska personalen agera i sitt kundbemötande enligt 

värderingarna. Företaget förväntar sig ”att en aktiv kontakt ska finnas mellan 
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personalen och kunden när kunden besöker butiken och att uppmärksamma 

kunden. Personalen måste vara synliga i butiken om kunden behöver hjälp”, 

berättade respondenten. 

 

 

4.3.3. Personaltillsättning 

Företag 1 har inte ett standardiserat sätt för tillsättningen av personal. 

Tillsättningen skiljer sig åt beroende på högtider, helgdagar och dylikt. ”Vid 

högtider eller helgdagar, större kampanjer och så vidare beräknas större 

kundströmningar tillföras butiken och således måste butiken ha mer personal 

under en arbetsdag för att hjälpa kunderna”. Respondenten förklarade att 

rådgivning är viktigt och således att tillräckligt med personal finns i butiken. ”Vi 

är måna om att alla kunder ska få hjälp om de så vill”, berättade respondenten.   

 

Företag 2 använder heller inte ett standardiserat sätt för personaltillsättning. 

Företagets personaltillsättning ser annorlunda ut vid andra tillfällen än vardagar. 

”Under helgdagar eller storhelger såsom jul är kundströmmarna högre och 

följaktligen försäljningen. Därför behöver mer personal tillsättas för att inte 

förlora kunder på grund av att personalen inte skulle ha tid att fånga och ge 

uppmärksamhet till alla kunder”. Respondenten menar att mer personal ger större 

försäljningsmöjligheter, då längre tid kan läggas på varje kund. 

 

Företag 3 använder en strategi vid tillsättningen av personal vilken utgår från 

föregående år. ”Som butikschef styr jag inte över de timmarna som får 

schemaläggas”, respondenten förklarar att timmarna styrs av hur försäljningen såg 

ut föregående år. ”Om en situation i butiken uppstår där mer personal skulle 

behövts ska personalen försöka prata med flera kunder samtidigt och om möjligt 

göra kunderna engagerade i varandra”, förklarade respondenten.  
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Företag 4 använder en positioneringsstrategi vilket respondenten menar innebär att 

personalen i butiken har olika positioner under en arbetsdag. 

Under ett arbetspass kan jag före lunch ansvara för provhytten och 

sedan vid 12.00 när det är dags en kollegas lunch byter jag position för 

att täcka den som går på lunch. När jag sedan haft min lunch kan jag 

på eftermiddagen ansvara för kassan eller butiksgolvet. 

 

Genom positionering anser respondenten att personalen tillsammans ser till att 

kunden får bästa möjliga upplevelse av att besöka butiken. Företaget tar i likhet 

med Företag 1, 2 och 3 hänsyn till exempelvis storhelger vid tillsättningen av 

personal. Respondenten menar att ”helger och storhelger påverkar hur personalen 

tillsätts, vid jul krävs mycket personal”. Säsonger påverkar kunder och kundernas 

handelsmönster påverkar butikerna (HUI, 2011). En annan säsongseffekt än sådan 

som sker årligen är helger, en unik helg för handeln är lönehelger då försäljningen 

ökar (HUI, 2011).   

 

Företag 5 använder i likhet med Företag 4 en stationeringsstrategi. Respondenten 

berättade att fem personer i personalstyrkan är standard för en vanlig arbetsdag. 

Stationsstrategi innebär att personalen är stationerad på olika ställen i butiken. 

”Två behövs i kassorna, två på golvet vid olika avdelningar och en person som 

finns tillgänglig cirkulerandes i butikens avdelningar”, redogjorde respondenten. 

 

 

4.4. Tjänstesamverkan 

4.4.1. Interaktionen med kunden 

Företag 1 strävar efter att skapa ett intresse hos kunden för butikens varor. 

Intresset kan dessutom gälla exempelvis hudvård i generell mening och 

följaktligen företagets varor, förklarade respondenten. Interaktionen mellan 

personalen och kunden ska från personalens sida ”vara hjälpande, genuin och 

vägledande. Kunder favoriserar ibland personalen utefter dess förståelse för 

kunden, erfarenheter och expertis och således skapas en relation dem emellan”, 

förklarade respondenten.  
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Respondenten som arbetar för Företag 2 beskrev sin tro om att ”bli kompis med 

kunden”, vilket respondenten menar ger en förtroenderelation dem emellan. 

Företagets personal ska vara välkomnande, kunna göra behovsanalys, vara 

engagerad i kunden och ge ”hög kundservice”, förklarade respondenten. 

Butikspersonalens vänlighet och expertis är betydande för att kunden ska vara lojal 

till butiken (Pan & Zinkhan, 2006). Kundens nöjdhet influeras av relationen till 

butikspersonalen (Menon & Dubé, 2000).  

 

Respondenten som arbetar för Företag 3 berättade att interaktionen ”bör vara 

utformad på ett sådant sätt att personalen ser kundernas syfte med köpet och vill 

vara delaktiga i det”. Respondenten menar att interaktionen dessutom ska sträva 

efter att vara ”relationsskapande”. Det är enligt respondenten viktigt att 

personalen är lyhörda för att skapa den bästa upplevelsen av butiken. 

 

Respondenten som arbetar för Företag 4 menade under intervjun att frågan 

gällande kundinteraktioner redan är besvarad tidigare i intervjun.  

Lön är återigen viktigt vid bemötandet av kunder. Personalen ska alltid 

ha ett gott humör och ett välkomnande smile på läpparna. Privatlivet ska 

åsidosättas när man kliver in på jobbet och ta på sig det finaste smilet 

och det bästa humöret man har, sammanfattade respondenten. 

 

Respondenten som arbetar för Företag 5 menar att en nöjd kund generellt mynnar 

ut i försäljning. ”Interaktionen med kunden ska vara aktiv med en hög personlig 

service och att personalen är noggranna med att en nöjd kund är bättre än 

försäljning, därför ska personalen sträva efter att göra kunden nöjd inte att sälja”, 

redogjorde respondenten.  

 

4.4.2. Kundens delaktighet 

Respondenten som arbetar för Företag 1 anser att kunders delaktighet är ”viktig för 

kundupplevelsen med tanke på de varor som företaget säljer”. Kosmetika är 

produkter som kunder torde vilja prova och jämföra innan ett beslut tas menar 

respondenten. 
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Respondenten som arbetar för Företag 2 berättade att kunden är delaktig i 

kundupplevelseskapandet. Däremot menar respondenten att ”det är personalens 

uppgift och ansvar att skapa förutsättningarna och leverera upplevelsen”. 

Traditionella värden såsom butikspersonal och personalens interaktion med 

kunden har stor betydelse för butiken, personalen är fortfarande mycket viktig för 

kundupplevelsen (Bäckström & Johansson, 2017) eftersom det är företagen med 

sin personal som skapar upplevelsen (Terblance, 2018). 

 

Respondenten som arbetar för Företag 3 förklarade att kundens delaktighet är stor. 

”Kunden behöver vara närvarande för att det ska vara möjligt för oss i personalen 

att skapa en personlig och relationsskapande upplevelse”, redogjorde 

respondenten. Utan kundens delaktighet kan inte personalen vara vägledande i 

kundens val- och köp situationer menar respondenten och tror att det skulle 

påverkar kundens upplevelse av butiken. Personalen påverkar kunden i butiken 

(Rodas-Areiza & Montoya-Restrepos, 2018) och i beslutssituationen inför ett köp 

(Schmidt & Ohlsson, 2016).  

 

Ägaren av Företag 4 publicerar ”smakprover av textiler” på sina sociala medier 

där kunder får tycka till. Respondenten förklarar att således är kunden ”väldigt 

delaktig”. Respondenten förklarade att kundens upplevelse av butiksbesöket är 

mycket upp till personalen. ”Eftersom personalen är varumärkets kunskapsbank 

gällande varorna utåt mot kunden är personalens kunskaper viktig att förmedla” 

menar respondenten.  

 

Respondenten som arbetar för Företag 5 anser att butiken har en layout, vilken gör 

att kunden kan orientera sig fram själv och därför är interaktionen med personalen 

måttlig. Kundens deltagande är däremot inte utesluten. Respondenten anser att alla 

fysiska butiker har delaktiga kunder i upplevelsen eftersom ”butikerna existerar 

för att leverera service, hjälp, vägledning, smakråd och så vidare åt kunden”.   

 

4.4.3. Teknologiska verktyg 

Företag 1 använder iPads som verktyg för att skapa positiva kundupplevelser. 

”Den är till för att komplettera sortimentet i butiken om något skulle saknas 
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eftersom alla produkter inte finns i alla butiker, eller om någonting för tillfället 

skulle vara slutsålt och kan därför beställas”, förklarade respondenten. 

Respondenten förklarade att när kunder efterfrågar någonting som inte finns i 

butiken erbjuder de sin hjälp att beställa produkten med hjälp av iPaden. ”Kunden 

betalar då varan i butiken på plats och sedan skickas varan hem till kunden”, 

berättade respondenten. Teknologiska verktyg är ett hjälpmedel som kan användas 

för att förändra den traditionella butiken till en modern (Bäckström & Johansson, 

2017; Grewal et al., 2017). Verktygen kan även vara ett hjälpmedel för personalen 

vid vägledning och sortimentsfrågor (Schmidt & Ohlsson, 2016). 

 

Företag 2 använder i likhet med Företag 1 iPads som verktyg för upplevelsen. 

Respondenten förklarade att personalen kan beställa varor till kunden som betalas i 

butiken och sedan skickas hem till kunden. Företaget vill gärna att kunderna ska 

handla av det som finns i butiken men om någonting saknas behöver personalen 

enligt respondenten fortfarande skapa en upplevelse av butiksbesöket. Personalen 

erbjuder därför sin hjälp att beställa varan åt kunden. ”Det gör att kunden 

förhoppningsvis kommer tillbaka till oss i butiken istället för att handla i på 

nätet”, förklarade respondenten. Teknologiska verktyg är en viktig 

konkurrensfördel och av väsentlig betydelse för en positiv kundupplevelse 

(Blázques, 2014).   

 

Företag 3, 4 och 5 använder inga teknologiska verktyg menar respondenterna. 

Däremot berättade respondenten som arbetar för Företag 5 att företaget inom en 

snar framtid kommer lansera sådana hjälpmedel.  

 

4.5. Butiksatmosfär 

4.5.1. Sinnesmarknadsföring 

Företag 1 använder sinnesmarknadsföring och har strategier för ljussättning där 

spotlights punktmarkerar specifika områden ”speciellt skåpen vid ingångarna ska 

synas bra och lysa upp varorna”, förklarade respondenten. Ljuset menar 

respondenten gör varorna mer attraktiva och lockar kunderna att titta och ta på 

varorna. Ljus påvisar försäljning i den mening att ljussatta varor ofta uppfattas 

snabbare hos kunden än de varor som inte är strategiskt ljussatta (Nordfält, 2007; 
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Hultén, 2014). Bortsett från att företaget säljer parfymer som alltid doftar i butiken 

så är textur viktigt menar respondenten. ”Hudkrämer, brun utan sol, smink, färger 

och textur på ögonskuggor eller läppstift och så vidare vill vi alltid att kunden ska 

prova för att själv få en uppfattning av varornas egenskaper”, redogjorde 

respondenten. Estetisk smak används hela tiden menar respondenten.  

 

Företag 2 använder i likhet med Företag 1 strategisk ljussättning. Respondenten 

förklarade att de strategiskt roterar och ändrar riktning på lamporna beroende av 

vilka varor de vill ha i fokus. Företaget använder ingen strategi för gastronomisk 

smak, enbart estetisk smak. Kunder kan genom sin smak avgöra huruvida en doft 

eller färg faller denne i smaken utefter personlighet eller subjektiv preferens 

(Hultén, 2014). ”Alla vill inte dofta vanilj eller ha knallrött läppstift”, berättade 

respondenten. Estetisk smak är kunders subjektiva preferenser och smaken finns i 

människans alla fem sinnen. Således kan en doft vara en estetisks smak (Hultén, 

2014). Respondenten anser att sinnesmarknadsföring är viktigt för lönsam 

försäljning. Eftersom kundens sinnen är involverade i butiksbesöket är 

sinnesstimuli viktig för försäljningen (Terblanche, 2018).  

 

Respondenten som arbetar för Företag 3 berättade att ”det senaste året har det 

varit väldigt mycket godis, ballonger och bubbeldryck i butiken”. Godiset och 

bubbeldrycken har bjudits till kunder i samband med deras butiksbesök. 

Ballongerna har använts för att ”piffa upp butiken och locka kunders intresse att 

komma in”, förklarar respondenten.  

 

Respondenten förklarade däremot att ”ljussättning är den viktigaste aspekten 

vilket framhäver stenarna i smyckena såsom diamanter” och menar att 

ljussättningen gör varan mer attraktiv (Nordfält, 2007). 

 

Företag 4 använder också ljussättningsstrategier. ”Ljussättning av varor är viktigt 

och någonting varumärket jobbar väldigt aktivt med för att framhäva varornas 

färger och textur”, berättade respondenten. Enligt respondenten använder 

företaget ingen gastronomisk smak, enbart estetisk smak där varor såsom kläder i 

en viss modell erbjuds i olika färger och dylikt. ”Mycket starka färger vilka är 
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framhävt med lampor i taket, doftar från våra doftpinnar, kunderna tillåts också 

känna och klämma på våra varor”, förklarade respondenten. Känseln tillsammans 

med synen är för kunden viktiga hjälpmedel för att skapa sig en uppfattning av 

varan (Hultén, 2014). Ljus och färg tillsammans har inflytande på försäljningen, 

kombinationen gör butiksbesöket mer positiv och följaktligen ökar chansen till ett 

köp (Nordfält, 2007; Hultén, 2014). 

 

Företag 5 använder ”väldigt mycket” sinnesmarknadsföring enligt respondenten. 

Strategisk ljussättning av varor i likhet med Företag 1, 2, och 3, butiksdekorationer 

vid olika säsonger och ibland musik därefter. ”Vid jul är det klingande julmusik 

och glitter och glamour i butiken för att skapa en julkänsla hos kunden”, 

exemplifierar respondenten. Säsongseffekterna skapar beteenden hos kunderna till 

exempelvis julhandeln, ”man handlar mycket till jul” (HUI, 2011, s. 21). 

Företaget arbetar aktivt med ljussättning för att framhäva textur och material 

menar respondenten. Respondentens redogörelser härleder till ljusets förmåga att 

göra information mer tillgänglig (Nordfält, 2007; Hultén, 2014). 

 

Köpcentrumet har musik i sina gångar utanför butikernas entréer vilket samtliga 

respondenter berättade. ”Musiken hörs in i butiken och därför har ett beslut tagits 

att inte ha egen musik i butiken då det ibland låter som att två låtar spelas 

samtidigt”, förklarade respondent 1. 

 

4.6. Sortiment 

Företag 1:s sortiment är enligt respondenten brett och varorna varandra 

kompletterande. ”Köper en kund en mascara behöver kunden sannolikt en 

sminkborttagning för ögonen också”, förklarade respondenten. Sortimentet är brett 

då företaget dessutom har såväl egna varumärken som externa varumärken som 

”på sätt och vis också kompletterar varandra”, enligt respondenten. Företag 2: s 

sortiment anser respondenten vara brett med så kallade ”helhetslösningar”. 

Respondenten förklarade att ”varorna är varandra kompletterande och möjliggör 

merförsäljning men främst för att göra kunden nöjd”. Sortimentet har enligt 

respondenten nyheter efter säsong. Återigen har säsonger en påverkan av kunders 

beteenden och handelsmönster (HUI, 2011). Ett varierande sortiment med nyheter 
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är enligt respondenten viktigt, främst för de frekventa kunderna som ofta besöker 

butiken. Respondenten beskriver att annars riskerar företaget att upplevas som 

tråkigt och att behovet av att besöka butiken skulle försvinna. Respondenten menar 

att om butiken inte längre intresserar kunden förlorar företaget kunden och 

konkurrent vinner en ny. Företag 3:s sortiment är brett och kompletterande och 

”har något för alla” menar respondenten. Sortimentet är enligt respondenten 

kompletterande eftersom företaget säljer sina smycken i hela set. Respondenten 

förklarade att det innebär ”smycken i samma varuserie”. Företag 4: s sortiment 

beskriver respondenten som ”brett, unikt och kompletterande”. Respondenten 

menar att sortimentet är kompletterande eftersom de säljer kläder, ”byxor och 

tröjor kompletterar varandra”. Företag 5: s sortiment är enligt respondenten 

”brett” eftersom de säljer kläder, accessoarer och kosmetika. Det finns varor för 

olika situationer och behov för en kvinna mitt i livet menar respondenten. ”Olika 

klädesplagg kan kompletteras med varandra. Accessoarer och kosmetika 

kompletterar en outfit” redogjorde respondenten.  Samtliga företag har ett brett 

sortiment med kompletterande varor enligt respondenterna. Ett brett sortiment 

består i likhet med respondentens redogörelse av många varugrupper (Schmidt & 

Ohlsson, 2016). 

 

4.7. Pris 

4.7.1. Prisvariationer 

Företag 1 använder rabattering efter säsong och ibland i samband med högtider 

eller helgdagar. ”En stående och regelbunden rabatt eller kampanj finns alltid i 

butiken. Rabatten och kampanjerna ändras med tre veckors mellanrum”, 

förklarade respondenten. Det innebär varje kampanj eller rabatt finns i en period 

om tre veckor. Företag 2 använder också rabatter eller kampanjer efter säsong. 

Respondenten förklarar att ”under sommaren är det ofta kampanjer på solskydds- 

och after sun krämer” för att locka kunderna att handla i vår butik framför en 

annan butik. Företag 3 använder löpande kampanjer och erbjudanden som 

exempelvis det respondenten kallar ”veckans vara”. Varan ändras varje vecka för 

att ofta byta erbjudanden, förtydligade respondenten. Företag 4 använder 

”kampanjer, rabatter, erbjudanden och så vidare som återfinns löpande i butiken. 

De har för avsikt att locka kunderna till butiken istället för att handla via vår 
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näthandel”, berättade respondenten. Företag 5 använder i likhet med Företag 3 

löpande kampanjer som är befintliga i tre veckor. Det innebär att kampanjvaran 

ändras efter tre veckor, berättade respondenten. 

 

 

4.7.2. Lojalitetsprogram 

Samtliga respondenter berättade att respektive företag har ett lojalitetsprogram. 

Medlemmarna av Företag 1:s lojalitetprogram får ”vår tidning med jämna 

mellanrum, de får rabattkuponger, premiecheckar, medlemspriser och så vidare”, 

redogjorde respondenten. Nya medlemmar välkommas med rabatter som tack för 

deras lojalitet till varumärket, enligt respondenten. Det är viktigt att ge nya 

medlemmar en form av belöning efter sitt första köp för att de ska fortsätta handla 

i butiken. Om inte kunden ges en anledning att återkomma finns det risk att 

butiken glöms bort i den hårda konkurrensen (Schmidt & Ohlsson, 2016).  

 

Företag 2 ger medlemmarna av deras lojalitetsprogram bättre förmåner och 

fördelaktiga priser jämfört med de kunder som inte är medlemmar, enligt 

respondenten. Respondenten förklarade att företaget tillhandahåller ett kortlöst och 

digitalt lojalitetsprogram ”Det är digitalt för att underlätta för kunden sedan är 

det bekvämt också”, menar respondenten. Kunderna får digitalt information om 

aktuella erbjudanden och inspiration”. Som medlem samlar kunden återbäring på 

varje köp som mynnar i bonuscheckar. Respondenten förklarade vidare att även 

bonuschecken är digital och når kunden via email. Checken är dessutom ”laddat 

på medlemskapet” förklarade respondenten. 

 

Företag 3 tillhandahåller i likhet med Företag 2 ett kortlöst och digitalt 

lojalitetprogram, ”inget fysiskt kort behövs” förklarade respondenten. Fördelarna 

med att vara medlem är enlit respondenten återbäring på alla köp, unika 

medlemserbjudande och den digitala bonuschecken. Respondenten förklarade att 

kunderna ”samlar poäng, köphistorik, statistisk och historik genom sitt 

medlemskap”. Förmånspriser och liknande finns alltid för lojalitetsprogrammets 

medlemmar avslutade respondenten. 
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Medlemmarna av Företag 4:s lojalitetsprogram samlar bonus. Checkarna är enligt 

respondenten i papper och måste medtas till butiken om checken vill användas.  

De fördelar medlemmarna erhåller är enligt respondenten ”inbjudningar till 

medlemsdagar med medlemspriser som icke-medlemmar inte får ta del av”.  

 

Företag 5 tillhandahåller också ett digitalt lojalitetsprogram. Respondenten 

förklarade att de fördelar som medlemmarna ges är ”digitalt medlemskap med 

digitala värdecheckar, personliga erbjudande, generella medlemserbjudanden och 

förtur till större REA som till exempel mellandagsrea eller mid-summer sale”. 

 

5. Diskussion 

I kapitlet kommer intervjumaterialet analyseras, diskuteras och 

kommenteras med hjälp av teorin. Forskningsfrågorna kommer 

besvaras med stöd av erhållet resultat och befintlig kunskap inom 

området som tidigare presenterats. Slutsatserna kommer att 

presenteras i kapitel sex. 

I tabell 1 framkommer det att samtliga respondenter är verksamma inom 

modebranschen. Detta behöver beaktas i studiens resultat, eftersom andra 

branscher inom detaljhandeln troligen givit studien ett annat resultat. Detsamma 

gällande att studien enbart behandlat sällanköpsvaruhandeln, som tidigare 

redogjorts.  

 

Respondenternas menande att kundupplevelser är viktiga i fysiska butiker och att 

det är en del av det vardagliga arbetet kan grundas i att upplevelser är en stor 

drivkraft i konsumtion (Mossberg & Sundström, 2011). Respondenterna uppfattas 

förstå konsekvenserna av utmaningen från e-handeln.  Personalens engagemang att 

uppnå företagets önskade genomsnittskvitto torde vara betydande för butikens 

lönsamhet, då butiken utmanas och uppsatta försäljningsmål kan används för att 

försöka hantera utmaningar såsom e-handeln. Förståelse av kundens behov är 

sannolikt av väsentlig betydelse för att genomföra en lönsam försäljning, där 
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kunden erhåller lämpliga varor för sina behov. Omsorgsförsäljningsstrategier är 

högst sannolikt använda med hänsyn till den hårda konkurrens som råder där varje 

kund högst sannolikt är viktig för butikens överlevnad. Såväl personalstrategier 

som försäljningsstrategier är enligt respondenterna använda för att ge kunden en 

god upplevelse av butiken. Dessutom är det av stor sannolikhet att kunderna 

förväntar sig likartat omhändertagande och dylikt i respektive butik inom samma 

varumärke. Dynamiska kundupplevelser har inte behandlats i studien men är en 

intressant aspekt att studera i framtiden. Dynamiska kundupplevelsestrategier torde 

förebygga skillnader mellan butikernas hantering av kunder och följaktligen 

upplevelsen. 

 

Företagens arbetsklädnadsstrategier inspirerar troligen kunden. Dessutom kunde 

det vara till företagets nackdel om personalen enbart bar varor från konkurrenter, 

om kunden skulle bli inspirerad och efterfråga en vara. Det är dessutom högst 

sannolikt att personalen kan genomföra en lönsam försäljning om personalen kan 

identifiera och förstå varför kunden behöver en viss vara. Framtida butikslojalitet 

och god kundnöjdhet av butiksbesöket är två faktorer vilka samtliga 

detaljhandelsföretag högst sannolikt strävar efter, därför är det av betydelse att 

personalen ämnar skapa relationer med kunderna. Däremot är möjligheten att 

erbjuda kunden såväl snabba butiksbesök som besök med högre inreaktion 

sannolikt optimalt, kunden har möjlighet att både klara sig själv men även erhålla 

önskad hjälp från personalen om den så vill.  

 

Samtliga respondenter redogör för personalens roll i butiken. Utifrån 

respondenternas redogörelser torde de anse att personalen är den viktigaste faktorn 

för en lyckad kundupplevelse, då respondenterna självmant väljer att fokusera på 

personalens roll i butiken under intervjun. Personalen har en avgörande roll i hur 

kunden upplevelser butiksbesöket (Brexendorf et al., 2010; Mossberg & 

Sundström, 2011; Mossberg, 2015, Johansson, 2018), vilket respondenterna högst 

sannolikt har kunskap om. De kraven företagen ställer på personalen kan grundas i 

kunders förändrade beteenden och preferenser (Atwal & Williams, 2017; Rodas-

Areiza & Montoya-Restrepos, 2018) givet kunders efterfrågan av 

upplevelseorienterad konsumtion (Pine & Gillmore, 1999; Schmitt, 1999; HUI, 
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2011; Stein & Ramaseshan, 2016; Atwal & Williams, 2017; Rodas-Areiza &  

Montoya-Restrepos, 2018). Respondenten uppfattas se skillnad i företagets arbete 

och därmed förväntningar på personalen, från tidigare jämfört med idag. 

Respondenternas upplevelse kan grundas i att fysiska butiker onekligen står inför 

förändringar (Bäckström & Johansson, 2017). En större kravbild torde ställas på 

personalen idag jämfört med för ungefär 10–5 år sedan. Givet samhällets 

utveckling där personalens roll i butiken idag ser ut att vara mer betydelsefull än 

någonsin, i enlighet med respondenternas redogörelser och tidigare forskning. 

Eftersom företagen behöver överträffa kundernas förväntningar av butiksbesöket 

(Terblanche, 2018) då kunderna idag söker minnesvärda butiksupplevelser (Pine & 

Gilmore, 1999) är det mycket positivt att personalen strävar att åtminstone 

uppfylla kunders förväntningar. Personalens engagemang är en upplevelse i sig 

(Bitner et al., 1994; Menon & Dubé, 2000; Mossberg, 2015; Terblanche, 2018) 

och därför kan personalen ses som en väldigt viktig resurs i 

kundupplevelsestrategin. 

 

Nyheter efter säsong torde givet Sveriges årstider vara av väsentlig betydelse för 

företaget. Handelsmönster är som tidigare redogjort baserade på säsong vilka 

påverkar butikerna (HUI, 2011). En säsongseffekt än de som sker årligen är helger 

och en unik helg för handeln är lönehelger då försäljningen ökar (HUI, 2011). Det 

är därför viktigt att företagen beaktar dessa handelsmönster för att inte vara 

underbemannade, istället öka chansen att kunna omhänderta samtliga kunder. 

Omhändertagandet är dessutom väsentligt, för att maximera försäljningen som 

sannolikt kommer bidra till omsättningstillväxt.  

 

Företagen anses ha såväl ett bassortiment som ett profilsortiment (Schmidt & 

Ohlsson, 2016). Eftersom kunder kan ha två föreställningar av varumärke 

(Verhoef et al., 2009), innebär det att kunden högst sannolikt föredrar ett 

butiksvarumärke före ett annat. Preferenserna kan grundas i att den föredragna 

butiken säljer varor med önskade varumärken eller vice versa, kunden föredrar inte 

en butik för att den inte har vissa varumärken. Företagens strategier att ha såväl 

egna som externa varumärken av varorna stärker sannolikt butiksvarumärket och 

butikens attraktivitet hos kunden.  
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Olika kunder vilka utsätts för samma sinnesintryck kan erhålla skilda upplevelser. 

Det är därför i enlighet med respondenternas redogörelse viktigt att kunderna får 

skapa sig en egen uppfattning av varornas egenskaper. Företagets aktiva val att 

inte använda egen musik i butikerna anses relevant eftersom musik har en 

påverkan på kunders beteende, hur kunden uppfattar omgivningen, hur länge 

kunden stannar i butiken och hur mycket pengar kunden spenderar (Lund, 2015). 

Företagens ljussättningsstrategier är sannolikt inte enbart i ett försäljningssyfte 

utan också för att kommunicera med kunderna för att skapa ett intresse för 

varorna. Företagens aktiva användning av ljussättning kan grundas i 

tillgänglighetsfaktor, vilket torde hjälpa företaget att inspirera och kommunicera 

med kunden indirekt. Godis är en gastronomisk smak men godis och ballonger är 

någonting som högst sannolikt förknippas med firande och glädje vilket torde 

tilltala massmarknaden och följaktligen locka kunder att besöka butiken, vilket kan 

förklara företagets användande. Musik har en påverkan på kunders beteende, hur 

kunden uppfattar omgivningen, hur länge kunden stannar i butiken och hur mycket 

pengar kunden spenderar (Lund, 2015). Musiken är därför viktig att ta hänsyn till 

och förklarar företagets beslut att utesluta egen musik. Två låtar som spelas och 

ska uppfattas samtidigt har troligen en negativ inverkan på kunden då det blir 

rörigt. Samtliga respondenter har givit exempel på hur företagen arbetar med 

strategier för att stimulera kundernas sinnen i respektive butik. Respondenterna 

kände sig inte bekanta med fenomenet sinnesmarknadsföring innan författaren 

förklarade innebörden. Författaren berättade vilka fem sinnen människan har och 

att exempelvis musik tillhör hörselsinnet. Därefter förstod respondenterna 

sinnesmarknadsföringens innebörd och påbörjade sina redogörelser. 

Teknologiska verktyg är en viktig konkurrensfördel (Blázques, 2014) vilket 

företaget drar nytta av. Teknologiska hjälpmedel såsom iPad med 

beställningsmöjligheter där kunden betalar direkt och ger omsättning i butiken, 

innebär att kunden gynnar butiken framför e-handeln vid det köptillfället. Att 

personalen erbjuder sig att beställa varan som kunden direkt betalar i butiken och 

sedan får hemskickad, upplevs av kunden mest troligt som ett positivt och 

minnesvärt butiksbesök. Det förhindrar dessutom att kunden köper varan via e-

handeln eller i en annan butik vilket troligtvis är en konkurrent då varor idag till 
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stor del är homogena. Företagen använder dessutom troligtvis teknologi för att 

följa marknadens utveckling och för att behålla attraktivitet och kundströmmar. 

iPaden ger dessutom värde till kunden på så sätt att denne inte behöver utföra en 

prestation själv, utan enbart behöver motta personalens hjälp. Kunden torde 

uppfatta hjälpen som en god upplevelse av butiksbesöket. Digitala bonuscheckar 

kan anses som ett teknologiskt verktyg eftersom kunderna inte behöver ansvara för 

en fysisk bonuscheck i papper vilket torde förenkla användandet av checken. 

Digitala lojalitetsprogram kan vara fördelaktiga för såväl företaget som kunden. 

Företagen ges kostnadseffektiva distributionslösningar av bonuscheckar och 

marknadsföring vilka annars traditionellt sker via post där porto och 

materialkostnader tillkommer. Kunden ges möjlighet att samla sina bonuscheckar, 

information och erbjudanden från företaget digitalt och således utan geografisk 

begränsning. Det innebär att om kunden spontant vill handla för sin bonuscheck 

finns den tillgänglig och kunden behöver inte visa en check i papper. Samtliga 

företag använder prisvariationer med hjälp av erbjudanden, kampanjer, rabatter 

etcetera. Prisvariationerna är extra förmånliga till kunderna inom företagens 

lojalitetsprogram vilket indikerar på företagets sätt att belöna lojala kunder. 

Belöning av lojala kunder är av stor vikt eftersom de kunderna omsätter mer än de 

som inte är medlemmar (Schmidt & Ohlsson, 2016).  Teknologiska hjälpmedel 

kan förenkla personalens arbete i butiken. Teknologiska verktyg är vidare ett 

viktigt hjälpmedel i en butiksmiljö (Bäckström & Johansson, 2017; Grewal et al., 

2017). Det är därför väsentligt att företagen vilka saknar teknologi i butikerna, 

lanserar sådana hjälpmedel för att erhålla en modern och attraktiv butik. 

Respondenterna påvisar att traditionella värden såsom kundinteraktioner har större 

betydelse och prioritet i butiken än teknologiska verktyg och lösningar vilket är i 

likhet med tidigare forskningsresultat (Bäckström & Johansson, 2017). Kunder 

idag efterfrågar snabba men tillfredsställande butiksbesök och därför är teknologi 

ett lämpligt hjälpmedel (Bäckström & Johansson, 2017). 
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6. Avslutning 

I det avslutande kapitlet kommer slutsatser preciseras. 

Frågeställningarna kommer besvaras med stöd från respondenternas 

redogörelser och tidigare forskning kring ämnet. Studiens bidrag 

kommer sedan att presenteras följt av förslag till framtida forskning. 

6.1. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur företag använder kundupplevelser i 

fysiska butiker. Det är av respondenternas redogörelser tydligt att användandet av 

kundupplevelser är ett centralt mål hos företagen. Respondenterna beskriver hur 

användandet av kundupplevelser genererar konkurrensfördelar i enlighet med 

tidigare forskning. Att det råder hård konkurrens inom detaljhandeln och att 

fysiska butiker utmanas av e-handeln är respondenterna väl medvetna om. De 

menar att personalen har en betydande roll för butiken, för att inte förlora 

försäljning till konkurrenter eller e-handeln vilket också är i enlighet med tidigare 

forskning. Vidare är det tydligt att sinnesmarknadsföringen och 

upplevelsemarknadsföringen samspelar, respondenterna redogör också för 

kundrelationer. Relationsmarknadsföring är högst sannolikt en ytterligare 

marknadsföringstyp vilket samspelar med upplevelsemarknadsföringen. Företagen 

tillämpar flertalet strategier för att skapa kundupplevelser i fysiska butiker. De 

identifierade upplevelsestrategierna är kommer följande att presenteras och är 

sammanställd i tabell 2. Upplevelsestrategierna presenteras både i löpande text och 

i tabellform för att förtydliga hur strategierna används i butikerna och varför 

företagen använder dem.  

 

6.1.1. Hur använder företagen kundupplevelsestrategier? 

Strategier för personaltillsättning är någonting företagen använder då 

personalstyrkan ska väga upp det beräknade antalet kunder för en arbetsdag. Den 

kanske viktigaste kundupplevelsestrategin som företagen använder är tillsättning 

av personal, eftersom samtliga respondenter väljer att ständigt och löpande 

redogöra för personalens betydelse för upplevelsen. Kunders delaktighet är 
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väsentligt för att personalen ska kunna leverera upplevelsen, varje kund behöver 

således omhändertas.  

 

Utbildningsstrategier använder företagen för att bemöta kunderna på deras 

kunskapsnivå gällande varorna i butiken. Hanteringsstrategier använder företagen 

för att hantera kunderna på ett idealt sätt. Vad som är ett idealt sätt för respektive 

företag har respondenterna redogjord i intervjuerna. Sammanfattat är företagens 

värderingar integrerad i hur kunderna omhändertas. Lön-strategier används också 

för att hantera kunderna på ett önskvärt sätt, med uppmärksammande och närvaro 

kring kunden. Försäljningsstrategier används i likhet med utbildnings- och lön-

strategierna. Kunderna ska omhändertas på ett önskvärt sätt samtidigt som 

personalen ska ha säljandet i åtanke och arbeta mot uppsatta försäljningsmål. 

 

Säljsstegestrategier använder företagen för att guida personalen i sin försäljning. 

De fyra faserna ska genomgås för att kunden ska bli ordentligt omhändertagen och 

för att säkerställa att en lönsam försäljning utförs, personalen säljer efterfrågade 

varor till kunden utefter kundens behov. Kundens behov och efterfrågningar 

varierar beroende på säsong, därför använder företagen säsongsstrategier. 

Strategierna används sammanfattat för att rätt vara ska finnas i butiken vid rätt 

tidpunkt. Företagens kampanjer och dylikt beaktar också säsong och dess effekter 

på kunderna. Prisreduceringsstrategierna används med hänsyn till säsongerna med 

dess effekter. En respondent exemplifierar och menar att under sommaren har 

företaget kampanjer och rabatter på solkrämer och dylikt. Det innebär att en viss 

årstid förknippas med en viss vara och därför har företagen kampanjer på aktuella 

varor för årstiden. 

 

Behovsanalysstrategier använder företagen för att analysera kunden och identifiera 

behov för att matcha med butikens varor. Omsorgsförsäljningsstrategier används 

eftersom företagen vill att försäljningen ska ske med omsorg och till kundens 

fördel. Relationsstrategier använder företagen på så sätt att personalen försöker 

skapa relationer med sina kunder när de besöker butikerna. Om kunden dessutom 

blir medlem i företagets lojalitetsprogram använder företagen strategier för att göra 

medlemskapet fördelaktigt för kunden och tillhandahåller kortlösa och digitala 
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medlemskap. Belöningsstrategier använder företagen för att belöna sina lojala 

kunder, bonuscheckar och medlemsdagar är ett exempel på sådan belöning. 

 

För att butikens varor ska se mer attraktiva ut använder företagen 

ljussättningsstrategier, där de strategiskt roterar lamporna i butiken beroende på 

vilka varor de vill ha i fokus. Sortimentsstrategier använder företagen för att 

butiken ska ha ett brett sortiment med kompletterande varor för helhetslösningar. 

Om kunderna efterfrågar en vara som trots det breda och kompletterande 

sortimentet inte finns tillgänglig använder företagen beställningsstrategier för att 

beställa den efterfrågade varan åt kunden. Slutligen använder företagen 

klädkodstrategier för att personalen ska bära varor som finns i butikerna under 

arbetstid för att inspirera kunderna. 

 

Strategier Hur strategierna används i butiken 

Mystery Shopping Mäter hur kunden upplevt butiksbesöket. 

Personaltillsättningsstrategier Tillräckligt antal personal för att omhänderta 

kunderna. 

Utbildningsstrategier Utbildad personal med god kunskap av 

företagets varor. 

Hanteringsstrategier Hanterar kunderna på önskvärt sätt för att de ska 

erhålla en positiv butiksupplevelse. 

Lön-strategier Personalen ger kunden ögonkontakt, 

uppmärksammar kunderna, är närvarande och 

kunden tillgänglig. 

Klädkodstrategier Personalen bär varor från butiken under 

arbetstid. 

Försäljningsstrategier Personalen har försäljningsmål med 

genomsnittskvitton som de arbetar efter, 

samtidigt som de fokuserar på att ge kunden ett 

positivt butiksbesök.  

Säljsstegestrategier Engagerar sig i kunden, säljstegen hjälper 

personalen att omhänderta kunden och 

genomföra försäljning. 

Säsongsstrategier Varorna, kampanjer, antalet personal etcetera är 

utefter säsongseffekter.  

Behovsanalysstrategier Personalen analyserar kundens behov och 
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önskemål och rekommenderar varor därefter. 

Omsorgsförsäljningsstrategier Personalen genomför försäljning vilket visar 

omsorg och ser till kundens bästa.  

Relationsstrategier Personalen ämnar skapa relationer till sina 

kunder. 

Ljussättningsstrategi Strategisk ljussättning för att göra varor och 

information mer tillgänglig och attraktiv.  

Belöningsstrategier Kunden kan använda bonuscheckar, 

medlemsförmåner och övriga erbjudanden.  

Sortimentsstrategier Butiken har ett brett och kompletterande 

sortiment för att kunden ska erbjudas 

helhetslösningar.  

Prisreduceringsstrategier Kampanjer, rabatter, erbjudanden eterisera 

återfinns i butiken och sker efter säsong och 

beaktar säsongseffekter. 

Beställningsstrategier Personalen erbjuder sin hjälp att beställa önskad 

och/eller saknad vara till kunden genom 

teknologiska verktyg.  

Lojalitetsprogramstrategier Medlemskapet är kortlöst och digitalt för att det 

ska vara enkelt för kunden att vara medlem och 

använda fördelarna med sitt medlemskap. 

Tabell 2: Använda kundupplevelsestrategier i butiken (egen) 

 

Varför företagen använder de identifierade strategierna kommer följande att 

presenteras och sammanställs i tabell 3. 

 

6.1.2. Vad styr företagens val av kundupplevelsestrategier? 

Samtliga respondenter menar att det är personalens ansvar att kunden upplever 

butiksbesöket som positivt. Respondenterna anser dessutom att det är personalen 

som levererar upplevelsen. Personaltillsättningsstrategier används för att antalet 

personal måste väga upp kunderna i butiken, för att ingen kund ska bli utesluten 

personalens omhändertagande. Personaltillsättningsstrategierna skiljer sig åt men 

har en gemensam faktor, säsonger och säsongseffekter. Säsongsstrategier använder 

företaget eftersom strategierna beaktar säsongseffekter och hur de påverkar 

kundernas handelsmönster och beteenden.  
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Företagen utbildar sin personal eftersom kunderna besitter goda kunskaper av 

företagens varor. Utbildningsstrategier använder företagen eftersom kunderna kan 

ha specialistkunskaper om varorna men också för att personalen ska kunna matcha 

behov och varor samt för att personalens ska kunna vägleda kunden i dennes 

köpprocess.  

 

Lön används för att personalen ska vara kunden nära genom hela dennes 

butiksbesök. Återigen indikeras personalens betydelse i företagens 

kundupplevelsestrategier. En annan aspekt som är återkommande är redogörelsen 

av att överträffa kundernas förväntningar av butiksbesöket där respondenterna 

menar att personalen har en väsentlig betydelse. 

 

Försäljningsstrategier med genomsnittskvitton används också av företagen. 

Hanteringsstrategier använder företagen eftersom personalen ska bemöta, hantera, 

omhänderta och vägleda kunden. Såväl hanteringsstrategier som 

försäljningsstrategier är använda för att ge kunden en god upplevelse av butiken. 

Säljsstegestrategier använder företagen för att säkerställa att personalen gjort sitt 

yttersta för att kunden ska erhålla en positiv upplevelse av butiksbesöket 

 

Behovsanalysstrategier använder företagen eftersom kundens behov måste 

identifieras för att senare fylla behoven med lämpliga varor.  Klädkodstrategier 

använder företagen för att marknadsföra butikens varor i sin ändamålsmiljö.  

Sortimentsstrategier använder företagen för att möjliggöra merförsäljning och 

erbjuda kunden helhetslösningar, vilket torde generera en positiv butiksupplevelse 

där avsaknad av varor minskar. Dessutom använder företagen säsongsbetonade 

strategier inom sortimentet för att erbjuda kunderna relevanta varor givet de 

svenska årstiderna. Företagen tillämpar beställningsstrategier där iPads används 

som verktyg. Strategierna breddar butikernas sortiment och genererar försäljning 

trots att kunden inte erhåller en vara vid köp situationen.  

 

En kund vilket inte känner sig nöjd med butiksbesöket kan bli en förlorad kund 

och istället gynna en konkurrent eller e-handeln. Företagen använder därför 

omsorgsförsäljningsstrategier för att försäljningen ska både göra kunden nöjd men 
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även generera företaget omsättning. Relationsstrategier använder företagen för att 

kundrelationer ska skapas och vårdas för en långsiktigt lönsam försäljning.  

 

Ett ytterligare teknologiskt verktyg vilket företagen tillämpar är kortlösa och 

digitala lojalitetsprogram vilka underlättar såväl för företaget som kunden eftersom 

de är geografiskt och tids obegränsade. Strategier för lojalitetsprogram använder 

företagen för att göra det enkelt och bekvämt samt fördelaktigt att vara en lojal 

kund hos företagen. Lojalitetsprogrammen möjliggör dessutom företagen att samla 

information om kunderna och deras lojalitet till företaget. Företagen använder 

vidare strategier för att belöna sina lojala kunder. Utöver belöningsstrategier 

använder företagen också prisreduceringsstrategier för att locka övriga kunder och 

för att kunderna ska genomföra köp i den fysiska butiken framför e-handeln och 

konkurrenter. 

 

Ljussättningsstrategier är den vanligast förekommande som används för att 

framhäva varorna och få dem att se attraktiv ut. Framhävning av varors färger eller 

färger på kommunikationsmaterial är också strategier företagen använder, det har 

inflytande på försäljningen vilket respondenterna redogjorde. Gällande försäljning 

så erbjuder företagen breda och kompletterande sortiment.  

 

Mystery Shopping är en strategi som ett företag beskriver sig använda. Strategin 

används för att mäta kundens upplevelse av butiksbesöket och således effekten av 

kundupplevelsestrategierna. Sammanfattningsvis kan samtliga företags 

kundupplevelsestrategier sägas sätta kunden i centrum, där övriga faktorer 

cirkulerar kring kunden. Vidare kan personalen menas vara den viktigaste resursen 

för att ge kunden en positiv upplevelse av butiksbesöket. Trots den tekniska 

revolutionen, digitaliseringen, e-handelns expansion och vikten av teknologiska 

verktyg är traditionella värden som personalen och kundinteraktioner sannolikt den 

avgörande aspekten i kundupplevelser och anledningen till att kunder fortfarande 

besöker fysiska butiker när e-handeln har ett sådan stor breddgrad och övertag.  
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Strategier Val av strategier 

Mystery Shopping Mäter effekten av kundupplevelsestrategierna. 

Personaltillsättningsstr

ategier 

Personalens ansvarar för att leverera kundupplevelsen till 

kunden. Personalstyrkan ska därför väga upp det beräknade antalet 

kunder för en arbetsdag. 

Utbildningsstrategier Kunderna besitter goda kunskaper av företagens varor.  

Företagen utbildar därför personalen för att kunna omhänderta 

kunderna och vara vägledande i deras köpprocess. 

Hanteringsstrategier Personalen ska bemöta, hantera, omhänderta och vägleda 

kunden på ett önskat sätt. 

Lön-strategier Kunden ska känna sig viktig och används för att ta varje 

chans till försäljning. 

Klädkodstrategier Personalen ska bära varor från företaget för att 

marknadsföra varorna i sin ändamålsmiljö.  

Försäljningsstrategier Personalen ska ge kunden gott omhändertagande i sin försäljning. 

Genomsnittskvitton används för att nå försäljningsmål. 

Säljsstegestrategier 

 

Vid försäljning ska personalen säkerställa att sitt fulla 

engagemang givits kunden, för att kunden ska erhålla en 

positiv upplevelse. 

Säsongsstrategier Kunderna ska erbjudas aktuella varor givet Sveriges årstider. 

Beaktar kundernas varierande beteenden och handelsmönster 

beroende på säsong. 

Behovsanalysstrategier Personalen ska identifiera kundens behov för att erbjuda 

lämpliga varor. Möjliggör lyckad merförsäljning. 

Omsorgsförsäljningsstr

ategier 

Försäljningen ska ske med omsorg och till kundens fördel 

för att erhålla nöjda och återkommande kunder. 

Relationsstrategier Kundrelationer ska skapas och vårdas för en långsiktigt 

lönsam försäljning. 

Ljussättningsstrategi Framhäver varorna för att få dem att se attraktiv ut. 

Framhävning av varornas färger och på 

kommunikationsmaterial eftersom det har inflytande på 

försäljningen. 
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Tabell 3: Val av kundupplevelsestrategier (egen) 

 

 

6.2. Bidrag 

Det finns ett behov av fler empiriska utredningar gällande hur företag konstruerar 

upplevelsestrategier och hur de kan tillämpas i praktiken. Hur företag använder 

kundupplevelser i fysiska butiker är en viktig aspekt att studera (Bäckström & 

Johansson, 2018). Upplevelsemarknadsföring och kundupplevelser har god 

kännedom, existerar i marknadsföringslitteraturen och behandlas av tidigare 

forskning. Praktiker har identifierat och upplevt fenomenet kundupplevelse för 

fysiska butiker. Detaljister runt om i världen har uppmärksammat 

kundupplevelsehantering. Marknadsföringslitteraturen och nuvarande forskning 

gällande användandet av kundupplevelser är däremot begränsad och behöver 

kompletteras (Verhoef et al., 2009; Bäckström & Johansson, 2017). ” Yet despite 

the recognition of the importance of customer experience by practitioners, the 

academic marketing literature investigating this topic has been limited” (Verhoef 

et al., 2009, s. 31). Trots kännedomen möts marknadsförare dagligen av 

utmaningar gällande hur företagen kan använda kundupplevelsestrategier parallellt 

Belöningsstrategier Belönar sina lojala kunder för att de ska uppleva sitt 

medlemskap och butiksbesöken som tillfredsställande och 

fortsätta vara lojala.  

Sortimentsstrategier Möjliggör merförsäljning och erbjuder kunden 

helhetslösningar. 

Prisreduceringsstrategi

er 

Ämnar locka övriga kunder än medlemmar, även för att 

kunder ska genomföra köp i butiken. Butiksbesöket som 

ska upplevas generera större kundvärde än andra butiker 

genom attraktiva kampanjer. 

Beställningsstrategier Genererar de fysiska butikerna försäljning och 

komplettera butikens sortiment eller om en önskad vara är 

slutsåld.  

Lojalitetsprogramstrat

egier 

Kortlösa och digitala lojalitetsprogram som göra det 

enkelt, bekvämt och fördelaktigt att vara en lojal kund 

hos företagen. 
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med samhällets utveckling (Tsai, 2005). Eftersom tidigare forskning påvisar vikten 

av att skapa, leverera och implementera kundupplevelser i fysiska butiker torde 

kunskapen om hur företagen använder kundupplevelsestrategier och hur 

strategierna ser ut i praktiken vara viktigt att förstå. Förståelse är sannolikt av stor 

betydelse eftersom omsättningstillväxten stannat i sällanköpvaruhandelns fysiska 

butiker. Upplevelser är som tidigare nämnt ett känt fenomen men vår förståelse 

behöver förbättras. Vi måste förbättra vår förståelse av hur detaljister förhåller sig 

till kunders upplevelser av butiksbesöket (Bäckström & Johansson, 2017).  

This literature has provided wide-ranging descriptions of various 

aspects that contribute in creating in-store experiences, referring to 

consumer aspects […]; retail […]; situational aspects […]; as well as 

macro-level aspects […]. However, more empirical investigations on 

what roles such aspects have in defining consumers’ in-store 

experiences are still needed. (Bäckström & Johansson, 2017, s. 243) 

 

Denna studie bidrar med förståelse hur företag använder kundupplevelser i den 

fysiska butiken. Studien bidrar även med underlag till framtida forskning då en 

jämförande studie kan genomföras. En sådan studie skulle kunna jämföra hur 

upplevelser används idag ur ett detaljhandelsperspektiv tillskillnad från hur de 

används om 10 år och vilka eventuella förändringar som skett på marknaden. 

Alternativt hur företag använder kundupplevelser men ur ett annat perspektiv 

såsom ett konsumentperspektiv. 

 

6.3. Framtida forskning 

Konsumenters syfte med sin shopping har inte identifierats. Kundmoderationer 

vilket behandlas i den konceptuella modellen av Verhoef et al. (2009) är 

individuella för varje specifik kund. Framtida forskning skulle kunna studera 

konsumenters syfte med sin shopping då forskning menar att upplevelser är en 

drivkraft i konsumtion och kunder söker en lustbetonad köp- och 

konsumtionssituation (Mossberg & Sundström, 2011). Vidare tror forskaren av 

denna studie att kunder besöker externa köpcentrum och genomför köp som ett 

slags tidsfördriv och att det idag är ett sätt att umgås med vänner och bekanta på. 

Förr torde köp enbart ha genomförts av överlevnadsbehov och enbart av det ytterst 

nödvändiga, inte för lustbetonade orsaker och överflöd.  
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En annan intressant aspekt att studera är hur väl respondenternas åsikter av 

användandet av kundupplevelser i butiken samt företagens policys stämmer 

överens med hur kunden faktiskt upplevt butiksbesöket. Förslagsvis genom att stå 

utanför butiken och be kunderna besvara en enkät gällande hur de upplevt 

butiksbesöket utifrån den konceptuella modellens komponenter, för att senare 

jämföra med hur företagen anser sig hantera butiksbesöket.   

 

En tredje potentiell aspekt att i framtiden studera är hur mån ett företag är om varje 

enskild kund beroende på om företaget är en stor kedja med flertalet butiker eller 

om företaget består av enbart en liten enskild butik. Det skulle dessutom vara 

intressant att veta hur företag använder kundupplevelsestrategier och valen av 

strategierna i andra delar av Sverige än Dalarna, eller internationellt. 
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Bilaga 1 – Missivbrev till respondenter 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Tidigare forskning Komponent Frågor 

Butikspersonalen har en avgörande roll i 

kundens upplevelse av butiksbesöket 

(Brexendorf et al, 2010; Mossberg & 

Sundström, 2011; Mossberg, 2015; 

Johansson, 2018). 

Respondent  

(inledande- och bakgrundsfrågor) 

Vilken position i företaget har du? 

Kundens nöjdhet ofta influeras av hur 

kunden upplever interaktionen med butikens 

personal (Bitner et al., 1994). 

 Vilka erfarenheter av kundupplevelser har 

du? 

Interaktionen mellan varumärket och 

kundupplevelsen är viktigt för att skapa en 

ideal upplevelse för varumärket. Upplevelsen 

bör ämna vara i enlighet med det som det 

individuella varumärket vill associeras med. 

Kunders uppfattningar av ett varumärke kan 

influera uppfattningen av kundupplevelsen i 

den fysiska butiken (Verhoef et al., 2009). 

Varumärke 

(inledande- och bakgrundsfrågor) 

 

Kan du berätta lite om varumärket? 

Eftersom varor idag är homogena är det 

därför viktigt att som företag differentierar 

sig (Haase et al., 2018). 

 Vad karaktäriserar varumärkets 

kundupplevelse? 

Företag måste ämna använda bättre 

kundupplevelser än sina konkurrenter 

(Terblanche, 2018).  

 Vilken upplevelse vill ni skapa för kunder i 

samband med kundens besök i butiken? 

Personalens beteenden kan påverka kundens 

upplevelser (Verhoef et al., 2009). Kundens 

nöjdhet ofta influeras av hur kunden 

upplever interaktionen med butikens 

personal (Bitner et al., 1994). 

Social miljö Har ni policys, riktlinjer eller liknande 

gällande hur personalen ska bemöta kunder? 

Kan du beskriva närmare? 

Företag måste ämna leverera bättre 

kundupplevelser än sina konkurrenter samt 

överträffa kundernas förväntningar av 

butiksbesöket och dess upplevelse 

(Terblanche, 2018). Den servicenivån och 

det personliga bemötandet som kunden 

erhåller från butikspersonalen är avgörande 

för hur kunden upplever butiksbesöket 

(Schmidt & Ohlsson (2016). 

 Vilka förväntningar ställs på personalen i 

butiken gällande bemötande och hantering av 

kunder? 

Personalens engagemang i butiken är en 

upplevelse i sig. Säsongseffekter är sådan 

som skapar handelsmönster hos kunderna 

(HUI, 2011). 

 Hur hanteras tillsättningen av personal under 

en arbetsdag för att kunna hjälpa behövande 

kunder? 

Avser butikspersonalen, teknologi och 

kunders delaktighet i skapandet av 

kundupplevelser samt personliga lösningar 

utefter kunders behov (Verhoef et al., 2009). 

Vikten av interaktioner mellan kunder och 

personal (Terblanche, 2018). 

Tjänstesamverkan Berätta om butikspersonalens interaktion 

med kunden 

Teknologi skapar möjligheter för 

kundupplevelsen (Atwal & Williams, 2009). 

I den fysiska butiken är teknologiska verktyg 

en viktig konkurrensfördel (Blázques, 2014). 

 Använder ni teknologi i er kundupplevelse? 

På vilket sätt? 

Desto högre nivå av interaktion mellan 

personalen och kunden desto mer skapar 

parterna kundupplevelsen tillsammans (Tsai, 

 Är kunden delaktig i 

kundupplevelseskapandet? Hur? 
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2005; Atwal & Williams, 2009). 

Butikens design har i tidigare forskning 

studerats utifrån ett 

sinnesmarknadsföringsperspektiv där 

människans fem sinnen ämnas stimuleras för 

att skapa bästa möjliga kundupplevelse 

(Verhoef et al., 2009; Mossberg och 

Sundström, 2011; Lund, 2015; Haase et al., 

2018; Terblanche, 2018). Människans fem 

sinnen är involverade i kundens upplevelse 

av butiksbesöket. Därför är det väsentligt att 

sinnena är integrerade vid design och 

planering av kundupplevelser som senare ska 

återfinnas i butik (Terblanche, 2018). 

Butiksatmosfär Använder ni sinnesmarknadsföring i 

butiken? 

De fem sinnena är syn, hörsel, lukt, smak 

samt känsel och butiker kan skapa 

upplevelser genom att tillfredsställa dessa 

(Mossberg & Sundström, 2011; Lund, 2015). 

Sinnena spelar en avgörande roll i kundens 

upplevelse av butiksbesöket (Lund, 2015). 

 Berätta lite hur ni använder 

sinnesmarknadsföring utifrån; 

Ljus påverkar människans beteenden och 

graden av upprymdhet och gör visuell 

information mer tillgänglig än den vara som 

inte är ljussatt (Nordfält, 2007). Synsinnet är 

det mest framträdande (Hultén, 2014). 

 syn: ljussättning, färger 

Musik i en butiksmiljö har en positiv 

påverkan av kunders beteenden (Hultén, 

2014). Ljud är avgörande för hur en kund 

uppfattar sin omgivning och således 

upplevelsen av butiken. Musik är den 

vanligaste studerade aspekten av 

hörselsinnet. Musikens volym och tempo 

påverkar hur länge kunden stannar i butiken 

samt hur mycket kunden spenderar (Lund, 

2015). 

 hörsel: ljud i omgivning, tonlägen vid tal, 

musik 

Estetisk smak finns i människans alla fem 

sinnen och således kan en doft vara en 

estetisks smak (Hultén, 2014). 

 lukt: dofter 

Estetisk smak är ett uttryck för en kunds 

personliga preferenser. Den gastronomiska 

smaken är subjektiv och förklarar att olika 

människor upplever något ätbart som gott 

eller mindre gott (Hultén, 2014). 

 smak: estetisk och/eller gastronomisk 

Vikten av att tillåta kunderna vidröra 

varorna. Känseln tillsammans med synen är 

för kunden viktiga hjälpmedel för att skapa 

sig en uppfattning av varan (Hultén, 2014). 

 känsel: temperatur, textur, ytskikt 

Avser variation, unikhet samt kvalitet 

(Verhoef et al., 2009).  

Sortiment Hur beskriver du ert sortiment? 

Ett brett sortiment är bestående av många 

olika varugrupper med olika prisnivåer 

(Schmidt & Ohlsson, 2016).  

 Hur ser ert sortiment ut? Smalt/brett? 

Kvalitet av sortimentet omfattas av hur 

sortimentets varor kompletterar varandra 

(Verhoef et al., 2009). 

 Kompletterar varorna i sortimentet varandra?  

Varför/ varför inte? 

Pris avser lojalitetsprogram (Mossberg & 

Sundström, 2011; Wilson et. al, 2016). 

Pris Har ni ett lojalitetsprogram? 
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Eftersom medlemmar av ett väl etablerat 

lojalitetsprogram står för ungefär 60 till 80 

procent av butikens omsättning är det viktigt 

att belöna de lojala kunderna (Schmidt & 

Ohlsson, 2016). Prisvariationer (Verhoef et 

al., 2009). 

 Vilka fördelar erbjuds kunderna i 

lojalitetsprogrammet? Prisfördelar? 

Marknadsföringsmixens element `påverkan´ 

som innefattar prisfördelar (Mossberg & 

Sundström, 2011; Wilson et. al, 2016). 

Prisvariationer (Verhoef et al., 2009). 

 Har ni kampanjer, rabatter, erbjudanden och 

så vidare på era varor? Vilka? 
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Bilaga 3 – Sammanställning av data 

Delkomponent Nyckelord F1 F2 F3 F4 F5 

Erfarenheter av 

kundupplevelser 

Goda, långa, 

vägledande, utformar, 

engagemang och 

intresse. 

Mystery Shopping. 

Vägledande. 

Personalen formar 

upplevelsen. 

Personlig. 

Engagemang. 

Personalen skapar 

upplevelsen. 

Familjär. 

Personlig. 

Intresse. 

Glädje & lycka. 

Vardagligt arbete. 

Kunden är viktig. 

Kreativitet. 

Mån om kunden. 

SWOT-analyser av 

kunder, vända 

svagheter till 

möjligheter. 

Introduktion och 

upplärning. 

Varumärke  Återförsäljare, externa 

varumärken, egna 

varumärken, miljö. 

Modebranschen. 

Återförsäljare av 

externa varumärken. 

Eget varumärke. 

Varumärkesneutrala. 

Modebranschen. 

Återförsäljare av 

externa varumärken. 

Egna varumärken. 

Enkelhet, innovativt, 

modernt. 

Modebranschen. 

 Eget varumärke. Varor 

direkt från leverantör. 

Vill göra det möjligt för 

alla att ha råd med 

guldsmedsvaror. 

Modebranschen. 

Asien möter 

Skandinavien. Socialt 

ansvarstagande, 

miljöarbete, 

hållbarhet. 

Modebranschen. 

Kvinnor mitt i livet. 

Värderingsstyrt; 

enkelt och 

tillgängligt.  

Miljömedvetna. 

Social miljö Välkomnade, säljstege, 

behovsanalys, personal, 

relation, överträffa 

förväntningar, högtider, 

helgdagar, vardagar, 

kundströmmar. 

 

Säljstege; positiv 

kundupplevelse och 

försäljning.  

Välkomnande, sedd. 

Erbjudande av hjälp. 

Kunden är viktig. 

Smakråd, behovsanalys.  

Riktlinjer och 

omsorgsförsäljning. 

Professionellt, 

personligt, 

förtroendegivande.  

Engagerad. 

Vägledande. 

Rekommendationer. 

Högtider, helgdagar, 

vardagar.   

Kundströmmar. 

Välkomnande. 

Omhändertagande. 

Kundnöjdhet. 

Relationsskapande. 

Framåtriktad. 

Kunden i fokus. 

Samarbete. 

Överträffa 

förväntningar. 

Högtider, helgdagar, 

vardagar. 

Kundströmmar. 

 

 

Säljstege vid 

bemötande och 

försäljning. 

Konceptet LÖN. 

Behovsanalys. 

Överträffa kundens 

förväntningar. 

Personalen bär varor 

från butiken. 

Fånga kunden. 

Kund-till-kund-

interaktion. 

 

 

LÖN. 

Personalen bär varor 

från butiken. 

Försäljningsmål. 

Säljare. 

Positionering. 

Högtider, helgdagar, 

vardagar. 

Kundströmmar. 

 

 

 

Enkelhet, 

tillgänglighet, 

omtänksamhet, 

noggrannhet. 

Kundrelationer. 

Aktiv kundkontakt. 

Uppmärksam.  

Synlig personal. 

Arbetskläder. 

Stationsstrategi. 

Högtider, helgdagar, 

vardagar. 

Kundströmmar. 

 

 

Tjänstesamverkan Relation, välkomnande, 

iPad, 

beställningsmöjligheter, 

lojalitetsprogram, 

digitalt, delaktighet, 

personal, ansvar. 

Skapa intresse hos 

kunden. 

Hjälpande, genuin, 

vägledande. 

Förståelse, relation. 

iPad; komplettera 

sortiment. 

Beställningsmöjligheter. 

Kundens delaktighet; 

viktig.  

Kompis med kunden. 

Förtroenderelation. 

Välkomnande. 

Behovsanalys. 

Engagemang.  

iPad; 

beställningsmöjligheter. 

Lojalitetsprogram; 

digitalt. 

Kunden är delaktig; 

men personalens 

ansvar. 

Syfte med köpet. 

Delaktighet. 

Relationsskapande. 

Lyhörd. 

Kassa; 

beställningsmöjligheter. 

Lojalitetsprogram; 

digitalt. 

Kundens delaktighet; 

stor, personalen har 

ansvar. 

LÖN. 

Välkomnande. 

Lojalitetsprogram; 

analogt. 

Kundens delaktighet; 

väldigt delaktig, 

personalen har ansvar. 

Aktiv. 

Noggrann. 

Kundnöjdhet. 

Inga teknologiska 

hjälpmedel har 

lanserats än – på väg. 

Kundens delaktighet; 

måttlig. 

Butiksatmosfär Sinnesmarknadsföring, 

doft, textur, strategisk 

ljussättning, estetisk 

smak, färger. 

Använder 

sinnesmarknadsföring. 

Doft, textur. 

Strategisk ljussättning 

av varor.  

Centralstyrd musik + 

temperatur i 

köpcentrumet. 

Estetisk smak. 

Färger, tonlägen. 

Använder 

sinnesmarknadsföring; 

viktig. 

Strategisk ljussättning 

av varor.  

Estetisk smak. 

 

Använder 

sinnesmarknadsföring; 

viktig.  

Strategisk ljussättning 

av varor.  

Godis, bubbeldryck och 

ballonger. 

Använder delvis 

sinnesmarknadsföring. 

Strategisk ljussättning 

av varor. 

Färger, textur, doft. 

Använder 

sinnesmarknadsföring 

väldigt mycket.  

Vikt, material. 

Strategisk 

ljussättning av varor. 

Textur. 

Sortiment Brett, kompletterande. Brett och 

kompletterande; egna 

samt externa 

varumärken.  

Brett och 

kompletterande; 

helhetslösningar, 

säsongsbetonat.  

Brett och 

kompletterande; hela 

set (varuserie).  

Brett, kompletterande 

och unikt; Asien 

inspirerat. 

Relativt brett 

sortiment med 

prisvariationer. 

Pris Lojalitetsprogram, 

digitalt, rabatter, 

kampanjer, säsong, 

erbjudande, 

bonuscheck, 

Lojalitetsprogram. 

Rabatter + kampanjer; 

efter säsong, helgdagar 

eller högtider. Finns 

stående och 

regelbundna 

erbjudanden.  

Digitalt 

lojalitetsprogram; 

förmåner + 

fördelaktigare priser till 

medlemmar. 

 Återbäring + 

bonuscheck. 

Rabatter + kampanjer; 

säsongsbaserade. 

Digitalt 

lojalitetsprogram; 

förmånspriser till 

medlemmar. 

Återbäring + 

bonuscheck. 

Unika (personliga) 

medlemserbjudanden. 

Löpande kampanjer + 

erbjudanden; veckans 

vara. 

Delvis digitalt 

lojalitetsprogram.  

Medlemsdagar + 

medlemspriser.  

Bonuscheck.  

Löpande kampanjer, 

rabatter och 

erbjudanden. 

Digitalt 

lojalitetsprogram; 

värdecheckar, 

personliga 

erbjudanden, 

medlemserbjudanden 

samt förtur till 

realisationer. 

Löpande kampanjer. 
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Bilaga 4 – Sammanställning av tidigare forskning 
 

Forskare Titel Fokus Årtal 

Rodas-Areiza, J. 

A. & Montoya-

Restrepo, L. A 

Methodological 

proposal for the 

analysis and 

measurement of 

sensory marketing 

integrated to the 

consumer 

experience 

Co-Creation; kunder som aktiva parter i processer. Från passiva till aktiva 

kunder. Kundkontakt och kommunikation. Varor hade sitt värde i funktionalitet, 

numera i fördelarna av olika erbjudanden. 

Människans fem sinnen. Kompletterande till upplevelsemarknadsföring. Menar 

att sinnesmarknadsföring är av yttersta vikt och gör det möjligt att skapa 

minnesvärda upplevelser. 

2018 

Terblanche, N. S. Revisiting the 

supermarket in-store 

customer shopping 

experience 

Kundupplevelser i fysiska butiker. Företag måste ämna leverera bättre 

kundupplevelser än sina konkurrenter samt överträffa kundernas förväntningar av 

butiksbesöket och dess upplevelse. Menar att positiva kundupplevelser genererar 

konkurrensfördelar. Vikten av tillämpningen av sinnesmarknadsföring vid 

upplevelseskapandet. Behandlar butiksatmosfär och interaktioner mellan kunder 

och personal. 

2018 

Haase, J., 

Wiedmann, K-P. 

& Labenz, F. 

Effects of consumer 

sensory perception 

on brand 

performance 

Givet att varor är i princip identiska idag är det viktigt att differentiera sig som 

företag. Kundvärdet har förskjutits från det funktionella värdet till unika 

kundupplevelser. Menar att sinnesmarknadsföring har alltmer blivit viktigt för 

företagen för att på ett bättre sätt tilltala sina kunder. 

2018 

Bäckström, K. & 

Johansson, U. 

An exploration of 

consumers’ 

experiences in 

physical stores: 

comparing 

consumers’ and 

retailers’ 

perspectives in past 

and present time 

Menar att detaljhandelns fysiska butiker genomgår och står inför förändring. Vår 

kunskap om vad förändringarna kommer innebära är begränsad. Därför måste vi 

förbättra förståelsen av hur detaljister förhåller sig till kunders butiksupplevelser. 

2017 

Bustamante, J. C. 

& 

Rubio, N. 

Measuring customer 

experience in 

physical retail 

environments 

Kunders makt stiger och företag måste skapa och leverera minnesvärda 

kundupplevelser för att återstå attraktiva och kunna attrahera nya kunder. Kunder 

förväntar sig en positiv kundupplevelse i fysiska butiker. Kundupplevelser är en 

hörnsten av marknadsföringen, men menar att kundupplevelser är ett komplext 

fenomen.  

2017 

Atwal, G. & 

Williams, A. 

Luxury brand 

marketing – the 

experience is 

everything! 

Menar att upplevelsemarknadsföring är en hörnsten i detaljhandeln. Kundvärdet 

rör sig från det funktionella värdet av varor till värdet av upplevelser. Nya 

koncept och processer måste implementeras av företag såsom 

upplevelsemarknadsföring. Desto högre nivå av interaktion mellan personalen 

och kunden desto mer skapar parterna kundupplevelsen tillsammans (co-

creation). Co-cretation vs. personalen skapar förutsättningarna som lämnas över 

till kunden där kunden är mindre delaktig vid längre interaktionsnivå. Teknologi 

skapar möjligheter för kundupplevelsen. 

2017 

Grewal, D., 

Roggeveen, A.L. 

& Nordfält, J. 

The Future of 

Retailing 

Teknologins betydelse för kundupplevelsen. Teknologi kan hjälpa företag att 

rikta sig till lämpliga kunder. Teknologin gör det möjligt för kunder att ta bättre 

informerade beslut gällande vilka produkter kunden kan konsumera. 

2017 

Stein, A. & 

Ramaseshan, B. 

Towards the 

identification of 

customer experience 

touch point elements 

Kunders makt. Kundupplevelser är en viktig komponent för att behålla 

konkurrensfördelar. 

2016 

Lund, C. Selling through the 

senses: Sensory 

appeals in the 

fashion retail 

environment 

Människans fem sinnen (syn, lukt, hörsel, smak och känsel) har en avgörande 

roll i kundupplevelser. Behandlar sinnesmarknadsföringens effekter och 

inflytanden vid implementerandet inom detaljhandeln. 

2015 
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Brakus, J.J., 

Schmitt, B. & 

Zarantonello, L. 

Brand Experience: 

What is It? How is it 

Measured? Does it 

Affect Loyalty? 

Traditionellt har varumärkeshantering fokuserat på fysiska och funktionella 

aspekter. Dagens kunder önskar varumärken vilka kan leverera unika 

upplevelser. 

2009 

Verhoef, P. C., 

Lemon, K. N., 

Parasuraman, A., 

Roggeveen, A., 

Tsiros, M. & 

Schlesinger, L. A. 

Customer 

experience creation: 

Determinants, 

dynamics and 

management 

strategies 

Översikt av tidigare forskning gällande kundupplevelser. Konstruerat en 

konceptuell modell av kundupplevelseskapandet och diskuteras modellens 

delkomponenter. Menar att skapandet av positiva kundupplevelser torde vara ett 

centralt mål i detaljhandeln.  

2009 

Pan, Y., Zinkhan, 

G.M. 
Determinants of 

retail patronage: 

A meta-

analytical 

perspective 

Upptäckt att personalens vänlighet och expertis är betydande för framtida 

butikslojalitet. 

2006 

Tsai, S. The impact of 

personal orientation 

on luxury-brand 

purchase value: An 

International 

Investigation 

Co-Creation. Varors traditionella värden är inte längre tillräckliga för att nå 

kunder. Menar att företag måste skapa en total kundupplevelse för att återstå 

lönsam.  

2005 

Wong, A. & 

Sohal, A. 

Customers´ 

perspectives on 

service quality and 

relationship quality 

in retail encounters 

Examinerar relationen mellan tjänstekvalitet och generell kvalitet av relationer på 

två plan; företag samt anställda. Viktigt på grund av den intensiva globala 

konkurrensen vilken ständigt ökar kunders förväntningar och efterfrågan på 

kvalitetsförbättringar.  

2002 

Robledo, M. A.  Measuring and 

managing service 

quality: integrating 

customer 

expectations 

Jämför olika modeller för mätandet av tjänstekvalitet. Menar att förståelse av 

kunders förväntningar är avgörande för att leverera kundservice och tjänster av 

hög kvalitet. Tjänstekvalitet är viktigt eftersom kunders nöjdhet och 

tillfredsställelse samt lojalitet till företaget hänger på kvaliteten av tjänsterna.  

2001 

Menon, K., Dubé, 

L. 

Ensuring greater 

satisfaction by 

engineering 

salesperson response 

to customer 

emotions 

Relationer mellan personal och kunder som ger personalen mer ansvar visar öka 

kundens nöjdhet. 

2000 

Schmitt, B. Experiential 

Marketing 

Menar att upplevelsemarknadsföring existerar överallt i vår omgivning. 

Företagen har flyttat sitt fokus från ett funktionellt värde till värdet av 

upplevelsen.  

1999 

Bitner, M.J., 

Booms, B.H., 

Mohr, L.A. 

Critical Service 

Encounters: The 

Employee´s 

Viewpoint 

Kundens tillfredställelse är ofta influerad av kvaliteten av interaktionen mellan 

kunden och personal. 

 

1994 

Berry, L.L., 

Parasuraman, A. 

& Zeithaml, V. A. 

The Service-Quality 

Puzzle 

Mätning av kundtillfredsställelse, nöjdhet och kvaliteten av tjänster. Menar att 

företag producerar likartade tjänster men att kvaliteten varierar och att en hög 

tjänstekvalitet således är ett bra sätt att differentiera sig från sina konkurrenter.  

1988 

 

 


