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Förord 
Vi vill börja med att tacka de respondenter som varit delaktiga genom studien och på så 

vis gjort den genomförbar. Detta genom den expertis de besitter inom ämnet samt det 

trevliga bemötandet de delgett. Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare 

MaxMikael Wilde Björling som visat stort engagemang och hjälpt oss genom hela 

arbetsprocessen. Ytterligare tacksamhet vill ges till vår eximinator Christine Tidåsen 

som utformat givande seminarier samt bidragit till ytterligare utveckling av denna 

studie. Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gediget och bra samarbete som 

innefattat spännande diskussioner, kreativt tänkande, god sammanhållning och ett stort 

engagemang genom denna studie. 
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Sammanfattning 

 
Titel: Pop out through Pop Up - En explorativ studie gällande den temporära butiken, 

som en del i en marknadsföringsstrategi. 

Författare: Josefin Påhlsson, Malin Thell 

Handledare: MaxMikael Wilde Björling 

Examinator: Christine Tidåsen 

Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företegsekonomi III, marknadsföring. 

Programmet Inredning och Butikskommunikation, Linnéuniversitetet, VT18.  

 
Forskningsfrågor: 
 

v Vilka motiv finns bakom att öppna temporära butiker? 

v Hur använder sig företag av temporära butiker, som en del i sin 

marknadsföringsstrategi?  

v Vilka roller spelar de taktila elementen i dessa strategier? 

 

Syfte: Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse av de bakomliggande motiv samt 

strategier som finns vid öppning av en temporär butik. Utgångspunkten är från ett 

företagsperspektiv, inom den svenska modebranschen.   

 

Metod: Denna studie har en expolorativ utgångspunkt med en kvalitativ 

forskningsmetod. Studien innehar även en induktiv forskningsansats och ett 

hermenustiskt synsätt som bygger på förståelse samt tolkning. Datainsamling har bestått 

av primärdata i form av semistrukturerade intervjuer med fyra stycken respondenter 

samt litteratursökning.  

 

Slutsats: Upplevelsens värde har blivit av allt större betydelse inom detaljhandeln. Det 

gäller för företag att skapa stimuli och känslomässiga reaktioner, för att konsumenterna 

ska bli tillfredsställda genom ett köpbeslut. Att även se konsumenterna som 

medproducenter samt att kombinera den fysiska och digitala plattformen ses som ett 

framgångsrecept. 

 

Nyckelord: Upplevelseekonomi, Hedonism, Service-Dominant logic, Fygital, Pop Up, 

Temporär butik, Marknadsföringsstrategi, Taktil.  
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Abstract 

 
Title: Pop out through Pop Up  

Authors: Josefin Påhlsson, Malin Thell 

Supervisor: MaxMikael Wilde Björling 

Examiner: Christine Tidåsen 

Course: Bachelor’s thesies, School of Business and Economics, Linneaus University, 

Kalmar. 2018. Programme of Interior Decoration and Visual Merchandising 

 
Research questions: 

v What are the reasons behind opening temporary stores? 

v How does companies use temporary stores, as part of their marketing strategy? 

v What roles do the tactile elements play in these strategies? 

 

Purpose: The purpose of the study is to create a deeper understanding of the underlying 

motives and strategies that are available at the opening of a temporary store. The 

starting point is from a business perspective, within the Swedish fashion industry. 

 

Method: This study has an expolorative starting point with a qualitative research 

method. The study also holds an inductive research effort and a hermeneutical 

perception based on understanding and interpretation. Data collection consisted of 

primary data in the form of semistructured interviews with four interviews and literature 

search. 

 

Conclusions: The value of experience has become increasingly important in retail. 

Companies need to create stimuli and emotional responses, so that consumers can be 

satisfied through a purchase decision. Also seeing consumers as co-producers and to 

combine the physical and digital platform is seen as a successfull recipe. 

 

Keywords: Experience economy, Hedonic, Service-Dominant logic, Phygital, Pop Up, 

Temporary store, Marketing strategy, Tactile. 

  



  
 

iv 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ________________________________________________________ 1 

1.1 Bakgrund ________________________________________________________ 1 

1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 3 

1.3 Forskningsfrågor __________________________________________________ 5 

1.4 Syfte ___________________________________________________________ 5 

1.5 Målgrupp ________________________________________________________ 5 

2 Metod ______________________________________________________________ 5 

2.1 Explorativ utgångspunkt ____________________________________________ 5 

2.2 Vetenskapligt synsätt ______________________________________________ 6 

2.3 Forskningsansats __________________________________________________ 7 

2.4 Undersökningsmetod _______________________________________________ 7 

2.5 Litteratursökning __________________________________________________ 8 

2.6 Datainsamling ____________________________________________________ 9 

2.6.1 Primärdata ___________________________________________________ 9 
2.6.2 Semistrukturerade intervjuer ____________________________________ 10 

2.7 Urval och Bortfall ________________________________________________ 11 

2.8 Metodmedvetenhet _______________________________________________ 12 

2.9 Analysmetod ____________________________________________________ 13 

3 Teoretisk referensram _______________________________________________ 14 

3.1 Upplevelseekonomi _______________________________________________ 14 

3.1.1 Consumer experience management _______________________________ 14 
3.1.2 The sensual shopper ___________________________________________ 15 
3.1.3 Upplevelserummet ____________________________________________ 16 

3.2 Hedoniska värdet _________________________________________________ 18 

3.2.1 Modern Hedonism ____________________________________________ 18 
3.2.2 Strävan efter tillfredsställelse ____________________________________ 19 

3.3 Service-Dominant logic ___________________________________________ 21 

3.3.1 Värdeerbjudande _____________________________________________ 21 
3.3.2 Consumer Relationship Management _____________________________ 22 

3.4 Fygital _________________________________________________________ 22 

3.4.1 Att lägga till ett lager __________________________________________ 23 
3.4.2 High Touch och High Tech _____________________________________ 23 



  
 

v 

3.4.3 Mellanmänsklig aspekt _________________________________________ 24 
3.4.4 Taktil aspekt _________________________________________________ 24 

3.5 Pop Up _________________________________________________________ 25 

3.5.1 Den temporära butikens syfte ____________________________________ 26 
3.5.2 Marknadsföringsstrategi ________________________________________ 26 
3.5.3 Temporär butik som verktyg ____________________________________ 27 
 

4 Resultat och Diskussion ______________________________________________ 28 

4.1 Upplevelseekonomi _______________________________________________ 29 

4.1.1 Consumer experience management _______________________________ 30 
4.1.2 The sensual shopper ___________________________________________ 32 
4.1.3 Upplevelserummet ____________________________________________ 34 

4.2 Hedoniska värdet _________________________________________________ 35 

4.2.1 Modern Hedonism ____________________________________________ 35 
4.2.2 Strävan efter tillfredsställelse ____________________________________ 36 

4.3 Service-Dominant logic ___________________________________________ 37 

4.3.1 Värdeerbjudande _____________________________________________ 37 
4.3.2 Consumer Relationship Management _____________________________ 38 

4.4 Fygital _________________________________________________________ 39 

4.4.1 Att lägga till ett lager __________________________________________ 40 
4.4.2 High Touch och High Tech _____________________________________ 41 
4.4.3 Mellanmänsklig aspekt _________________________________________ 42 
4.4.4 Taktil aspekt _________________________________________________ 43 

4.5 Pop Up _________________________________________________________ 43 

4.5.1 Den temporära butikens syfte ____________________________________ 44 
4.5.2 Marknadsföringsstrategi ________________________________________ 46 
4.5.3 Temporär butik som verktyg ____________________________________ 47 

4.6 Egen Modell ____________________________________________________ 48 

5 Analys och Slutsats __________________________________________________ 50 

5.1 Forskningsfråga 1 ________________________________________________ 50 

5.1.1 Upplevelseekonomi ___________________________________________ 50 
5.1.2 Hedoniska värdet _____________________________________________ 51 
5.1.3 Service-Dominant logic ________________________________________ 52 
5.1.4 Fygital _____________________________________________________ 52 
5.1.5 Pop Up _____________________________________________________ 53 
5.1.6 Egen Modell _________________________________________________ 53 



  
 

vi 

5.2 Forskningsfråga 2 ________________________________________________ 55 

5.2.1 Upplevelseekonomi ___________________________________________ 55 
5.2.2 Hedoniska värdet _____________________________________________ 55 
5.2.3 Service-Dominant logic ________________________________________ 56 
5.2.4 Fygital _____________________________________________________ 56 
5.2.5 Pop Up _____________________________________________________ 57 

5.3 Forskningsfråga 3 ________________________________________________ 58 

6 Implikationer ______________________________________________________ 59 

7 Referenslista _______________________________________________________ 61 

Bilagor ______________________________________________________________ I 

Bilaga A - Intervjuguide Peter Scherr _____________________________________ I 

Bilaga B - Intervjuguide Emma Hernell __________________________________ III 

Bilaga C - Intervjuguide Johan Anselmsson _______________________________ IV 

Bilaga D - Intervjuguide Selma Crnkic ____________________________________ V 



  
 

1 
 

1 Introduktion 

 
Inledande kapitel introducerar läsaren till studiens bakgrund, problemdiskussion, 

frågeställning och syfte. 
 

1.1 Bakgrund 

Svensk Handel (2017) påvisar att detaljhandeln är under en ständig utveckling och nya 

innovativa tekniker växer sig allt starkare. Genom ändrade shoppingbeteenden och 

vanor har konsumenterna kommit att bli digitaliseringens drivkraft. Detta har medfört 

att företag ständigt måste anpassa sig efter de krav som konsumenterna ställer (Svensk 

Handel, 2017). Schmitt (2003) fastställer att företag kontinuerligt måste engagera sig 

och arbeta med innovation för att förbättra kundupplevelsen och förhålla sig till 

konkurrensen. Tall (2016) förkunnar att intresset för den svenska modebranschen 

kontinuerligt ökar. Detta genom att många svenska märken står för nytänkande och 

hållbarhet. Svensk Handeln (2017) fastslår att detta är en av de stora anledningarna till 

att den svenska e-handeln, mellan år 2004 - 2015, växt i genomsnitt med 20 procent per 

år. I takt med denna framväxt minskar därav de fysiska butikernas andel. Detta 

instämmer Rosenström (2016) med och menar att e-handeln blir allt större för varje år 

och uppgick år 2015 till 50,1 miljarder svenska kronor. Denna stora framväxt inom e-

handeln ser Svensk Handel (2017) kommer påverka detaljhandeln de nästkommande tio 

åren. Genom detta förutspår de att den svenska modebranschen kommer förändras allt 

snabbare och mer explosivt, en vad den hittills gjort.  
 

Pine och Gilmore (1998) konstaterar att företag bör utveckla nya koncept eller tjänster 

utöver de produkter som konsumenterna erbjuds. Detta är något som Schmitt (2003) och 

Svensk Handel (2017) instämmer med. Pine och Gilmore (1998) uppger att detta görs 

för att skapa konkurrensfördelar på marknaden samt för att erbjuda företagets 

konsumenter nya upplevelser. Detta belyser författarna som begreppet experience 

economy, som har den svenska benämningen upplevelseekonomi. Begreppet innebär att 

upplevelser har fått en ny betydelse där kunden är i större fokus än tidigare. Detta leder i 

sin tur till att företag vill engagera sig i dess kunders liv samt skapa minnesvärda 

upplevelser för dem. Schmitt (2003) hänvisar till ett nytt paradigm som växt sig fram 

inom upplevelseekonomi, något författaren benämner Consumer Experience 

Management, vilket förkortas CEM. Detta begrepp står för ett mer kundorienterat
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synsätt istället för ett produktfokuserat synsätt och kan ses som en nyckel till företags 

tillväxt eller lönsamhet. Används nyckeln ‘rätt’ kan företag få en djupare inblick i 

kundens upplevelse och på så vis ökar kundvärdet eller mervärdet (Schmitt, 2003). 

Genom att fokusera på ett mer kundorienterat synsätt tar Gabriel och Lang (2015) upp 

begreppet hedonism, vilket de ser som en viktig del i den aktuella detaljhandeln. Genom 

att förstå den hedoniska konsumentens beteende bör företag använda sig av mer 

sensoriska stimuli, exempelvis taktila eller visuella intryck (Hirschman & Holbrook, 

1982). Detta för att skapa en mer känslomässig reaktion samt en mer spännande 

shoppingupplevelse gentemot konsumenten.  
 

När det kommer till att skapa ett värde för kunden förklarar Grönroos och Voima 

(2013); Grönroos (2015); Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg (2016) på att det 

handlar om att skapa något utöver själva produkten, de menar att företag bör fokusera 

på att skapa ett “värde i användningen”. Det är i detta samspel funktionen i 

interaktionen är av avgörande betydelse. Att se kunden som en medproducent i företaget 

förklarar Lusch och Vargo (2009) som en del i begreppet Service-Dominant logic, vilket 

förkortas S-D logic. Genom att använda detta begrepp ger företaget kunden en mer 

avgörande roll i den utveckling samt kundupplevelse som erbjuds. Gummesson (2014) 

stärker detta och anser att kunden har fått en mer betydelsefull och aktiv roll i 

marknadsföringen än vad de tidigare besuttit. Detta leder i sin tur till att kunden kan ses 

som en medproducent (Grönroos & Voima, 2013; Vargo & Lusch, 2008). Som tidigare 

nämnt instämmer Grönroos och Voima (2013); Vargo och Lusch (2008) med att 

kundens värde samt mervärde är något företag måste arbeta vidare med.  
 

Sonneck och Sören Ott (2005) hävdar att fysiska butiker inte längre är företagets enda 

kanal, detta eftersom företag mer frekvent börjat kombinera online och fysisk butik. 

Bourseau (2016) förklarar detta som det nya begreppet phygital, med den svenska 

benämningen fygital och menas där den fysiska och digitala butiken möts. Vidare 

konstaterar författaren att detta är en ny trend som inte bör försummas av företag, utan 

kommer att ha en stor påverkan på detaljhandeln i framtiden samt bidra till att stärka 

varumärkets värde ytterligare. Sonneck och Sören Ott (2005) instämmer samt förklarar 

att om företag använder sig av flera kanaler möjliggörs det att dem kan erbjuda sina 

kunder mer personliga förmåner. Bourseau (2016) fortsätter diskutera att det blir allt 

viktigare för företag att ge sina kunder det “lilla extra”, detta genom att skapa oväntade 
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upplevelser i serviceprocessen. Rosenström (2016) stärker detta genom att förespråka 

att företag bör välja att satsa mer på en kombination av den fysiska och digitala handeln. 

Även Svensk Handel (2018) förkunnar att användning av dessa kanaler kommer bli allt 

viktigare, för att på så vis skapa en större konkurrensfördel.  
 

Genom att företag börjat kombinera den fysiska och digitala handeln har ett nytt 

fenomen, som en del i en marknadsföringsstrategi, “poppat upp” (Surchi, 2011; 

Bourseau, 2016). Detta fenomen är begreppet Pop Up, även kallat temporära butiker 

genom denna studie. Författaren menar att detta är en av de mest betydelsefulle 

innovationerna, inom marknadsföring, sedan 2000-talet, vilket Wang (2014) instämmer 

med. Temporära butiker har de senaste decennierna utvecklats och blivit ett av de 

vanligaste sätt att marknadsföra sig på (Surchi, 2011). Författaren kommenterar att de 

temporära butikerna är något unikt som företag inte får missa och konceptet fortsätter 

kontinuerligt växa samt utvecklas (Wang, 2014). Detta genom att många företag arbetar 

med innovativa och experimentella tillvägagångssätt för att sticka ut på marknaden. 

Författaren belyser att målet med en temporär butik är att skapa något kraftfullt, som 

lever kvar i konsumentens minne och samtidigt kopplar samman både produkten och 

varumärket i sig.  
 

“En Pop Up är en temporär butik som kan vara allt från en dag, 
upp till nio månader” (Scherr, 2018-04-13) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Allt fler företag har börjat gå ifrån det mer traditionella marknadsföringssynsättet, där 

företag fokuserar mer på själva produkten än värdet som den ger (Niehm, Fiore, Jeong 

& Kim, 2006; Vargo & Lusch, 2009). Detta synsätt menar Niehm et al. (2006) inte 

längre räcka till för att nå ut till sitt kundsegment eller locka till sig nya kunder. Målet 

med marknadsföring i dagsläget är en mer långsiktig syn på vad som är av kundintresse. 

Detta resulterar i emotionell koppling till produkter, tjänster och varumärken (Niehm et 

al. 2006). Författaren påvisar att förändring oftast är det som leder till nyfikenhet hos 

konsumenterna och att det bidrar till om de överväger nya produkter eller ej. Genom 

detta förkunnar författarna att företag som kan leverera upplevelser kommer skapa 

konkurrensfördelar och på så vis bli vinnare på marknaden (Niehm et al. 2006; Schmitt, 

1999). För att fortsätta vara relevanta på marknaden måste företag ständigt arbeta med 
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att erbjuda kunden en upplevelse (Klein, Falk, Esch, Gloukhovtsev, 2016; Pine & 

Gilmore, 1998). Detta gäller både när det kommer till sitt befintliga kundsegment samt 

nya kunder. Författarna poängterar att genom interaktion, design samt olika medier kan 

företag komma att konkurrera på den konkurrenskraftiga marknaden, som 

upplevelseekonomin präglas av.  
 

Detaljhandeln fortsätter att utvecklas med förändring i fokus, detta genom att företag 

börjat lyssna på vad konsumenterna efterfrågar (Niehm et al. 2006). Författaren 

fortsätter påvisa att återförsäljare mer frekvent använder sig av 

upplevelsemarknadsföring. Detta innebär marknadsföringsinsatser som inkluderar 

emotionellt engagemang, interaktiva element och rika sensoriska upplevelser, för att på 

så vis engagera konsumenten (Niehm et al. 2006). Att ge uttryck för spänning, 

upplevelse och spontanitet ges de grundläggande aspekterna till begreppet hedonism 

(Hirschman & Holbrook, 1982). Detta begrepp är en del av upplevelseekonomin som 

skapar en känslomässig reaktion till produkterna och en multisensorisk aspekt hos 

konsumenterna. Genom att ta till sig den feedback som konsumenter ger samt att veta 

vad kundsegmentet eftersträvar, nämligen en innovativ och attraktiv 

shoppingupplevelse, skapas nya kundupplevelser (Lusch & Vargo, 2009). För att kunna 

öka det eventuella kundvärdet konstaterar författarna att det blir allt viktigare för företag 

att se sina kunder som medproducenter. Detta menar dem är en stor kärna i begreppet S-

D logic. Det gäller för företag att ge sina kunder en allt mer avgörande roll när det 

kommer till företagets utveckling (Lusch & Vargo, 2009).  
 

Vid vidare forskning gällande upplevelseekonomin och marknadsföring upptäcktes det 

senaste begreppet: fygital (Bourseau, 2016). Att kombinera både den fysiska och 

digitala plattformen har blivit allt mer viktigt, detta för att företag ska fortsätta vara 

relevanta på marknaden. Kolterjahn (2011) menar att en faktor som kan begränsa 

konsumenternas val av att handla över nätet är att de vill “känna och klämma” på 

företagets produkter. Rosenström (2016) belyser att beroende på konsumentens 

inställning, gällande det taktila sinnet, kommer i sin tur att påverka e-handelns 

kommande framväxt. Niehm et al. (2006) förkunnar att företag insett att traditionell 

reklam inte längre räcker för att nå och locka kunder. Konsumenterna vill både ha 

produkter, kommunikation, underhållning och marknadsföring som stimulerar dess 

sinnen, tänkande samt framkallar känslor. Ett tillvägagångssätt för detta menar Surchi 

(2011) kan vara genom öppning av en temporär butik. Detta är en del i en ny 
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upplevelsebaserad marknadsföringsstrategi och syftar till att engagera konsumenterna 

ytterligare (Niehm et al. 2006).  

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

v Vilka motiv finns bakom att öppna temporära butiker? 
 

v Hur använder sig företag av temporära butiker, som en del i sin 

marknadsföringsstrategi?  
 

v Vilka roller spelar de taktila elementen i dessa strategier? 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse av de bakomliggande motiv samt 

strategier som finns vid öppning av en temporär butik. Utgångspunkten är från ett 

företagsperspektiv, inom den svenska modebranschen.   

1.5 Målgrupp 

Primärt vänder sig denna studie till studenter och företag inom marknadsföring. Denna 

studie vill skapa förnöjelse samt ytterligare kunskap inom ämnet temporära butiker och 

berör begrepp inom marknadsföring samt ekonomi.  

2 Metod 
 

Genom detta kapitel presenteras forskningsmetoderna samt en redogörelse för de 

tillvägagångssätt, som ligger till grund för denna studie. 

 
2.1 Explorativ utgångspunkt 

Ett forskningsarbete börjar alltid med ett problem som avser lösas eller belysas 

ytterligare genom en undersökning (Patel & Davidson, 2011). Begreppet problem i 

denna bemärkelse handlar om att skaffa ny eller fördjupad kunskap angående något som 

anses vara av intresse eller ge nytta för samhället. Detta problem menar författarna 

uppstår genom praktiska frågor, som i sin tur kräver ett praktiskt tillämpbart resultat, 

även kallad tillämpad forskning. Det primära med denna studie var att bidra till 
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ytterligare kunskap och utformades genom nyttjandet av viss befintlig vetskap. Fejes 

och Thornberg (2015) menar att metoden utgör de specifika “tekniker” som används vid 

insamling och analys av data.   
 

Patel och Davidson (2011) konstaterar att när luckor, så kallade forskningsgap, upptäcks 

så leder detta till att undersökningen kommer att vara utforskande. Denna 

undersökningsmetod benämner författarna som en explorativ undersökning, vilket har 

varit denna studies utgångspunkt. Syftet blev först och främst att inhämta så mycket 

kunslap som möjligt, inom det bestämda problemområdet. Genom detta ville studien 

försöka belysa ett problem allsidigt. Uppsatsens primära syfte var att få en djupare 

förståelse kring de forskningsfrågor som ställts, således de bakomliggande motiv som 

finns vid öppning av en temporär butik.  
 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

När det kommer till det vetenskapliga synsättet påvisar Patel och Davidson (2011) att 

det finns två olika angreppssätt; positivism och hermeneutik. Positivism har sin 

utgångspunkt i en empirisk eller naturvetenskaplig tradition och det som utgör idealet är 

fysiken och den statiska data som samlas in. Begreppet hermeneutik menas istället vara 

positivismens raka motsats. Författarna menar att hermeneutik betyder tolkningslära där 

det studeras, tolkas och görs ett försök till att förstår grunderna för den mänskliga 

existensen (Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 2013; Fejes & Thornberg, 2015). 

Yin och Retzlaff (2013) förklarar att begreppet hermeneutik innebär att man tolkar 

händelser för att få en djupare förståelse i en helhet, exempelvis sociokulturella, 

historiska, politiska eller andra sammanhang där händelser förekommer.  
 

“En tolkning byggs upp av spelet mellan del och helhet”  

(Starrin och Svensson, 1994, s.183)  
 

Eftersom denna studie utgått från en explorativ undersökning applicerades därav 

synsättet hermeneutik. Detta genom att hermeneutik står för den kvalitativa förståelse- 

och tolkningssystem och anses som mer öppen, subjektiv eller engagerande. Genom 

detta synsätt tolkades det berörda ämnet i studien ur ett företagsperspektiv, som i sin tur 

gestaltades av mänskliga handlingar samt livsyttringar. Val av synsätt genom denna 

studie grundade sig även i att hermeneutiken skapade tillgång till informanternas egna 

upplevelser samt gav ett större utrymme för dem att själva välja vad de ville delge.   
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2.3 Forskningsansats 

Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) förkunnar att det finns olika tillvägagångssätt, 

som kan användas vid att ta sig an tolkningen mellan teori och verklighet. De tre 

centrala ansatser att tillämpa vid denna typ av forskning innefattar deduktion, induktion 

och abduktion (Larsson et al. 2005; Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 2013; 

Fejes & Thornberg, 2015). Genom en induktiv ansats förkunnar författarna att forskning 

utgått från ”upptäckandets väg”. Wallén (1996) menar att genom denna ansats har 

studien styrts utifrån observationer av verkligheten, som i sin tur sammanförs med 

allmänna principer och leder till utformandet av teorier. Fejes och Thornberg (2015) 

påvisar att korrespondenterna vid en induktiv ansats drar slutsatser utifrån en mängd 

enskilda fall.  
 

Bryman och Bell (2013) förkunnar att den induktiva processen inneburit således att 

forskarna dragit generaliserbara slutsatser genom de observationer som gjorts och 

innebär att observationer eller resultat blivit teorier. Eftersom en induktiv ansats 

applicerats skapades och användes de insamlade teorier som bakgrund till den 

kvalitativa studien. Patel och Davidson (2011) samtycker med ovanstående författare 

men berör även risken som finns vid denna typ av ansats. De menar att forskarna 

egentligen inte vet något om teorins räckvidd, generalitet, eftersom den baseras på ett 

empiriskt underlag, som är typiskt för en “enskild situation”. Detta är något denna 

studie tagit i akt vid anpassning av den induktiva ansatsen. Först studerades det berörda 

ämnet, sedan formulerades en mer generell teori för att ta fram studiens 

forskningsfrågor. Vidare besvaras dessa utifrån ett mänskligt perspektiv och bidrog till 

att studien utgått från “upptäckandets väg”. Genom detta tillvägagångssätt kan studiens 

idéer samt föreställningar därav eventuellt färgat de teorier som använts. 
 

2.4 Undersökningsmetod 

Studien har som syfte att ge en djupare kunskap samt förståelse gällande öppning av 

temporära butiker. Därmed innefattar studien en tolkning av de teorier som uppsatsen 

berörts av. Bryman och Bell (2013) påvisar att forskning inom företagsekonomi och 

management rymmer olika traditioner och uppdelningar, där de mest grundläggande 

uppdelningarna genom denna typ av forskning är en kvantitativ eller kvalitativ 

forskning. Dessa två angreppssätt beskrivs enligt författarna som forskningsstrategier 

och styr hur en studies företeelser gällande organisationer bör studeras. Patel och 
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Davidson (2011) menar att dessa beteckningar syftar på hur man väljer att generera, 

bearbeta samt analysera den information som samlats in. Bryman och Bell (2013); Yin 

och Retzlaff (2013) förklarar att den kvalitativa metoden baseras på datainsamling som 

utgår från tre tekniker. Dessa tekniker är; observationer, intervjuer samt primär- och 

sekundärdata. Den kvantitativa metoden belyser författarna istället fokuseras på 

numeriska enkäter. Val av metod beror på hur studiens undersökningsproblem är 

formulerat, således studiens utgångspunkt (Patel & Davidson 2011). Yin och Retzlaff 

(2013) förkunnar att en kvalitativ forskning utmärker sig genom förmågan att uttrycka 

deltagarnas synsätt och dess åsikter. Detta menar författarna är huvudsyftet med en 

kvalitativ studie.  
 

En kvalitativ forskningsmetod drivs av en önskan att förklara olika händelser, detta med 

hjälp av redan existerande begrepp eller nya begrepp som växt sig fram genom studien 

(Yin & Retzlaff, 2013). Denna studie har haft en kvalitativ tillämpad metod eftersom 

målet var, ur ett företagsperspektiv, att skapa förståelse varför företag använder en 

temporär butik, som en del i en marknadsföringsstrategi. Studien drevs av en önskan att 

få djupare förståelse kring de temporära butikerna, vilket bidrog till applicering av redan 

befintliga samt nya begrepp. Detta för att skapa en större insikt gällande de begrepp som 

kom att vara av relevans. Studiens syfte var att få djupare förståelse för de 

forskningsfrågor som ställts genom intervjuer med noga utvalda respondenter samt 

genom primärdata och litteratursökning. Att applicera en kvalitativ forskning 

genererade en tolkningsinriktad och mer fokuserad studie, kring hur människor i en viss 

miljö upplever verkligheten (Bryman & Bell, 2013).  
 

2.5 Litteratursökning  
Patel och Davidson (2011) anser att teori ses som ett system av inbördes relaterade 

begrepp, som tillsammans skapar en bild av en företeelse. Genom detta talar teorin om 

hur begreppen är relaterade till varandra, så att det i sin tur går att förklara eller skapa 

förståelse av innebörden genom studien. Yin och Retzlaff (2013) påvisar att insamling 

av data ämnar sammanställning av olika objekt, som anses vara av relevans samt går att 

relatera till studien. Dessa objekt kan innefatta artefakter, dokument samt arkivmaterial. 

Författarna menar att största delen av insamlandet äger rum på fältet, men de påvisar att 

insamling av objekt även kan ske från andra källor. Val av metodansats definierar valet 

kring de datamaterial som samlats in (Fejes & Thornberg, 2015). Denna typ av 
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insamling handlar om observationer, intervjuer, samtal samt dokumentinsamling. 

Genom studien omfattar den teoretiska referensramen huvudsakligen litteratur, i form 

av både böcker och vetenskapliga artiklar. De val av litteratur som togs utgick från de 

berörda ämnena; marknadsföring, upplevelseekonomi samt temporär butik. Dock 

anskaffades en större bredd inom marknadsföringens olika ämnen, för att sedan kunna 

smalna av studien till det som var av störst relevans. Utöver detta gav även 

respondenternas inriktning eller svar studien ett vidare upplägg gällande vilka teorier 

som skulle beröras. Detta eftersom studiens utgångspunkt varit explorativ. Återigen 

behövdes dock viss kunskap innan intervjuerna utfördes, för att veta i vilken riktning 

frågorna skulle ställas.  
  

2.6 Datainsamling  
Bryman och Bell (2013) anser att de huvudsakliga stegen i en kvalitativ forskning 

innefattar; generell frågeställning, val av relevanta undersökningspersoner, insamling av 

data, tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete, rapport om resultat samt 

slutsatser. Dock anser författarna att man ett flertal gånger bör arbeta med samt gå 

emellan punkterna: tolkning av data och det teoretiska arbetet, för att specificera studien 

ytterligare. Detta anser korrespondenterna bidrar i sin tur att studien tolkats med 

“kritiska glasögon”.  
 

Larsén, Kärnekull och Kärnekull (2009) menar att informationsinsamling handlar om att 

få tag på så pass relevant material som möjligt, detta eftersom det kommer utgöra 

grunden för det analytiska arbetet. Klein et al. (2016) belyser att även om tidigare 

forskning tydligt identifierat begreppet samt karaktärsdragen hos en temporär butik, så 

är den befintliga litteratur knaper, när det kommer till hur företag använder sig av denna 

typ av butik. I och med det författarna poängterar, utgick studien från en explorativ 

utgångspunkt med induktiv ansats. Vilket ledde till att korrespondenterna enbart 

samlade in primärdata från studiens valda respondenter. Ett försök till insamling av 

sekundärdata gjordes, men dessvärre nekades tillgång till dessa siffror på grund av 

sekretessavtal, från ett flertal respondenter.  

 

2.6.1 Primärdata 

Med studiens fokus som motiv ansågs utvalda respondenter vara av stor vikt för få en 

större expertishjälp när det kommer till temporära butiker. Vidare anledning var även att 



  
 

10 

få en djupare inblick i hur detta kan komma att vara en del i en marknadsföringsstrategi. 

Urvalet föll på följande respondenter som presenteras i nedanstående lista: 
 

- Peter Scherr 

Medgrundare och konceptutvecklare på företaget Pop Up Agency 

(Telefonintervju, 2018-04-13 kl. 13:30, 60 min) 

 

- Emma Hernell  

Vice VD på företaget HUI Research 

(Telefonintervju, 2018-04-27 kl. 14:40, 25 min)   

 

- Johan Anselmsson 

Professor i marknadsföring, vid Företagsekonomiska institutionen,  

Lunds universitet 

(Telefonintervju, 2018-05-07 kl. 15:20, 20 min) 

 

- Selma Crnkic  

Brand Event Manager på Unibail Rodamco och ansvarar för korttidskontrakt, i 

olika köpcentrum, i norden.   

(Telefonintervju, 2018-05-16 kl. 14:30, 30 min) 
 

För att ta del av de intervjufrågor som ställts, vänligen se: Bilaga: A, B, C och D. 
 

2.6.2 Semistrukturerade intervjuer 

Genom en kvalitativ studie sker datainsamlingen primärt via intervjuer där studien 

använder övergripande frågor eller teman (Jakobsson, 2011). Insamlingen sker genom 

muntlig kontakt. I denna studie användes något som Bryman och Bell (2013) benämner 

som semistrukturerad intervju, detta kan enligt författarna ses som riktlinjer vid 

intervjun. Dessa riktlinjer används för att de olika teman samt frågor ska bli så bra 

besvarade som möjligt. Intervjuerna i studien öppnades med hjälp av inledningsfrågor, 

för att få en inblick i respondenternas arbetsområden och övergick sedan till de mer 

primära frågorna. De primära frågorna var till för att få en djupare förståelse samt 

inblick i det som senare skulle appliceras genom teorikapitlet. Genom denna typ av 

intervjuteknik skapades utrymme för övriga frågor samt följdfrågor, som kunde dyka 

upp under intervjuerna. Att använda sig av denna teknik kallas även för 
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konversationsstrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013). Detta bidrog till att 

respondenten och opponenten skapade en mer flytande konversation än vad en mer 

strukturerat intervjuguide skulle erbjudit. Detta anser korrespondenterna delger 

flexibilitet samt utrymme hos respondenten att svara mer fritt på de frågor som ställts, 

vilket ansågs passa denna explorativa studie. De genomförda intervjuerna skedde via 

telefonintervjuer, för att få ett så givande svar som möjligt, detta i jämförelse med vad 

mejlkonversation kunnat ge. Intervjufrågorna skickades till respondenterna någon dag i 

förväg, för att ge dem möjligheten till en större överblick gällande vad intervjun skulle 

komma att handla om. Intervjufrågorna anpassades även utifrån varje respondents 

expertis, se bilaga A, B, C och D för att ta del av de frågor som ställts.  
 

2.7 Urval och Bortfall  
Jakobsson (2011) menar att urval är en del av populationen som studien specifikt valt ut 

vid insamling av data. Författaren menar att det finns två övergripande typer av urval; 

sannolikhetsurval respektive icke-sannolikhetsurval. Vid ett sannolikhetsurval väljs 

individerna som studeras ut slumpmässigt, medan i ett icke-sannolikhetsurval består 

valet av de som är tillgängliga för studien (Jakobsson, 2011). Denna studie utgick från 

ett icke-sannolikhetsurval eftersom respondenterna noggrant valts ut utefter dess 

expertis. Enligt Bryman och Bell (2013) utgör urvalsprocessen en viktig del i 

forskningen, där valet av respondenter bedöms utefter deras kunskap eller relevans som 

de kan komma att kan bidra med till studien. Ryen (2004) förklarar att man inte bara gör 

urval av människor, utan även på miljöer, processer samt händelser. Författaren menar 

därmed att göra ett urval innebär mer än att bara bestämma vem det är som ska delta i 

projektet samt varför. Genom denna studie skaffades en djupare förståelse angående 

temporära butiker och det blev viktigt att kontakta respondenter med kunskap kring 

ämnet. Utöver informanternas kunskap ansåg studien även dra fördel av de olika miljöer 

samt positioner de medförde.  
 

Valet av respondenter hamnade på konsultföretaget Pop Up Agency, som arbetar med 

att skapa temporära butiker åt andra företag, vid B2B. Respondenten har skapat över 

300 temporära butiker runt om i Sverige och besitter därav stor kunskap gällande 

försäljning samt utformning av denna typ av butik. Forskningsinstitutet HUI Research, 

som arbetar med hur framtidens detaljhandel kan komma att se ut, blev studiens andra 

intervju och ansågs ge studien en större tyngd kopplat till forskningsfrågorna. 
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Informanten är Vice VD på forskningsföretaget och besitter stor kunskap inom ämnet, 

vilket bidrog till varför hon blev en viktig informant. Professor vid Lunds Universitet 

stod för den tredje intervjun och tillfrågades på grund av sin expertis inom 

marknadsföring och detaljhandeln. Sista respondent som intervjuades valdes på grund 

hennes roll, på Unibail Rodamco, som ansvarig för korttidskontrakt, vid olika 

köpcentrum i norden. Eftersom informanten bland annat sålt in modeföretaget Chiquelle 

till köpcentrumet Mall of Scandinavia, blev hon en självklar kandidat för denna studie. 

Dessa respondenter gav en stor insikt i bakomliggande motiv till temporära butiker, som 

en del i en marknadsföringsstrategi. De besitter stor kunskap gällande detta samt 

förmedlade god information som i sin tur skapade grunden för denna studie. Utöver de 

informationsrika telefonintervjuerna som utförts gick respondenterna även med på att 

svara på ytterligare frågor, via mejl. 
 

Bortfallet i denna studie var sena svar från företagen Pop Up Force samt Chiquelle, 

vilket bidrog till att de dessvärre inte kunde delta i studien. Dock ansåg studien att Pop 

Up Agency gav informationsrika svar på de frågor som ställts och att företaget Pop Up 

Force därmed inte ansågs vara av lika stor betydelse. Detta eftersom företagen arbetar 

med liknande koncept. Chiquelle finns dock som bakomliggande faktor till skapandet 

av studien men efter svar från respondenten på Unibail Rodamco ansågs de inte vara ur 

den synvinkel denna studie syftade att nå. Ytterligare ett bortfall var H&M gruppen 

(dotterbolaget: & Other Stories) som dessvärre valde att inte ställa upp på någon 

intervju.  
 

2.8 Metodmedvetenhet 

Bryman och Bell (2013) påvisar att studier med kvalitativ karaktär kan komma att bli 

subjektiv. Detta kan kopplas till den tolkningsprocess som varit, följaktligen det som 

anses vara relevant styr därav hur studien tolkat den empiri som samlats in. Genom 

detta kan studiens resultat komma att präglas av personliga tolkningar, intressen samt 

bedömningar. Författarna menar även att en kvalitativ studie blir svår att replikera. 

Därav kan de tolkningar som skett färgas på så vis att fortsatt forskning inom ämnet 

troligtvis inte kommer generera samma svar från de respondenter som intervjuats i 

denna studie. Bryman och Bell (2013) påvisar även att telefonintervjuer utelämnar 

respondenternas kroppsspråk samt dess reaktioner till de frågor som ställts. Detta kan i 

sin tur leda till att visst missförstånd kan ha skett. 
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Studiens val av struktur skapades med utgångspunkt av studentlitteraturen: “Att skriva 

och läsa vetenskapliga rapporter” (Backman, 1985). Författaren poängterar bland annat 

att det kan, i vissa fall, vara lämpligt att slå samman resultat och diskussion till en och 

samma rubrik. Detta är fallet när man vill redovisa resultatet, del för del. Detta menar 

författaren skapar en lättare struktur för läsaren samt en mer övergripande bild av det 

som tidigare tagits upp, i exempelvis den teoretiska referensramen. Studien valde detta 

angreppssätt och beslöt sig därmed att även slå samman rubrikerna analys och slutsats. 

Övrig metodmedvetenhet kan enligt Bryman och Bell (2013) utgöra faktorer som 

saknad av tid eller pengar. Med detta i åtanke föll valet på att studien utfördes på plats i 

Kalmar samt genom telefonintervjuer. 
 

2.9 Analysmetod  
Bryman och Bell (2013) menar att korrespondenternas uppfinningsrikedom är av 

avgörande betydelse samt ses enligt författarna som det viktigaste “redskapet” 

vid datainsamling. Detta anser författarna präglar hur studien utförts. Den 

forskningsprocess som gjorts fick enligt korrespondenterna en tämlig god start eftersom 

det fanns ett stort intresse gällande det ämne som valts. Ämnesområdena som skulle 

undersökas skapade dock en viss utmaning hos korrespondenterna, eftersom upplägget 

var av ny karaktär. Att ha en explorativ utgångspunkt, där intervjuer präglar val av teori, 

var av stor vikt när grunden för utveckling av studien skulle skapas. För att tolka 

empirin valde korrespondenterna att både anteckna samt spela in, efter ett godkännande 

från informanterna, de intervjuer som utfördes. Detta bidrog till att studien använde 

exakta citat, samt ytterligare bearbetning av det som sagts. Korrespondenterna anser att 

detta skapade en balans mellan empiri, teori samt egna tolkningar, vilket bidrar till en 

mer trovärdig studie (Patel & Davidson, 2011).  
 

Starrin och Svensson (1994) påvisar vikten av hermeneutik. Genom denna studie 

skapades därmed en sammankoppling mellan del och helhet, där delarna tillslut 

resulterar i en helhet. Desto mer detaljer som uppdagas, genom de intervjuer som 

utfördes, desto mer kopplades teori samt empiri samman och mynnade tillslut ut i att en 

tolkning skapades. Dock ändrades studiens helhetsbild kontinuerligt, detta på grund av 

de nya detaljer som påträffades, genom den empiri som samlats in. Korrespondenterna 

anser dock att detta var en del av charmen genom denna studie, eftersom oväntade 



  
 

14 

resultat skapade en upptäcktsfärd inom ämnet. Detta skapade i sin tur en 

tillfredsställelse hos korrespondenterna eftersom ny kunskap kontinuerligt delgivits.  

 

3 Teoretisk referensram 

 
Detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkterna, som ligger till grund för att uppnå 

studiens syfte.   
 

3.1 Upplevelseekonomi 

Dieck, Jung och Rauschnabel (2018) förklarar att forskare under en längre tid förstått 

vikten av att företag måste börja skapa minnesvärda och innovativa upplevelser 

gentemot kund. Genom detta menar författarna att steget från serviceekonomi till 

upplevelseekonomi inte kom som någon överraskning. Begreppet upplevelseekonomi 

innebär att upplevelser har fått en ny betydelse och ett större värde i sig, än vad enbart 

varorna delger (Pine & Gilmore, 1998). Författarna förklarar att service och upplevelser 

därför skiljer sig åt. Detta eftersom företag vill försöka engagera sina kunder och skapa 

minnesvärda erfarenheter genom att utveckla sin serviceleverans. Författarna påvisar att 

om företag lyckas med detta så uppstår en positiv upplevelse hos konsumenten.  
 

Carú och Cova (2007) menar att upplevelser är något som företaget erbjuder sina 

kunder utöver dess produkter samt service (Pine & Gilmore, 1998; Schmitt, 2003; 

Svensk Handel, 2017). Vidare menar Carú och Cova (2007) att upplevelsen är det som 

är anpassat för den moderna konsumenten. Författarna fortsätter poängtera att 

upplevelser för denna typ av konsument därmed bör vara oförglömliga och erbjuda 

något “utöver det vanliga”.  
 

3.1.1 Consumer experience management 

Detta nya paradigm (CEM) som växt sig fram kan ses som ett verktyg företag kan 

komma att använda för att på så vis få en djupare inblick i konsumentens upplevelse 

(Schmitt, 2003). Verktyget kan genom detta komma att öka kundvärdet hos 

konsumenten. I helhet handlar detta paradigm om ett mer kundorienterat synsätt istället 

för det mer traditionella produktfokuserade synsättet. Författaren förklarar att företag 

måste veta sin position på marknaden samt vikten av att lyssna på konsumenternas 

erfarenheter kring företaget. Vidare är detta något som många företag dessvärre 
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glömmer bort. Att analysera och implementera strategier menar författaren kan hjälpa 

företaget förstå plattformens betydelse. För att hjälpa företag med detta påvisar 

författaren ett ramverk som hjälper dem att uppdatera, arbeta och skapa något som får 

dem att sticka ut på marknaden. Författaren förkunnar att det är viktig att överraska sina 

konsumenter och fortsätta våga ta risker för att på så vis utvecklas.  
  

Schmitt (2003) belyser dessa fem stegen som sitt ramverk: 

1. Analysera upplevelsevärlden från ett kundperspektiv 

2. Bygga en upplevelsevärld  

3. Designa upplevelsen  

4. Strukturera kundernas medverkan  

5. Engagera i kontinuerlig innovation. 
  

Detta ramverks unikhet påvisar Schmitt (2003) är att fokus ligger på konsumenten. 

Genom ramverket analyseras och implementeras kundperspektivet både externt och 

internt. Den externa delen fokuserar på slutkonsumenten (B2C) och företagskunder 

(B2B) samt designar strategierna utefter dessa. Det interna perspektivet förklarar 

författaren är medarbetarnas erfarenheter, detta inkluderar hur de mår samt om de 

lyckas leverera ‘rätt’ varumärkesidentiteten gentemot kund. Vidare menas att företag 

kan implementerar ramverket genom innovation, segmentering, positionering, 

varumärkesuppbyggnad samt service (Schmitt, 2003).  
 

3.1.2 The sensual shopper 

Underhill (2009) tar upp begreppet “the sensual shopper” där författaren menar att 

människor konsumerar genom sina fem sinnen. Författaren förkunnar att om människan 

inte skulle använda något av dessa sinnen skulle det bli nästintill omöjligt att uppleva 

någonting. Nordin (2000) hävdar att det taktila sinnet är det som utvecklas först hos 

människan och anses vara ett av de viktigaste sinnena. Nyckeln till hur kunder 

konsumerar sker exempelvis genom att känna, klämma eller prova, därmed berörs det 

taktila sinnet, därmed skapas en upplevelse till produkten. Underhill (2009) fortsätter 

påvisa vikten av hur företag marknadsför dess produkter gentemot kund. Detta kan 

komma att spela stor roll i produkternas överlevnad på den konkurrenskraftiga 

marknaden. Författaren menar att cirka 90 procent av alla nylanserade produkter inte 

överlever en längre period, detta på grund av att konsumenternas sinnen inte blir 
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stimulerade nog vid ett köpbeslut. Författaren belyser därför att konsumenter bör få 

uppleva eller reagera på de olika produkterna, innan ett köpbeslut tas.   
 

Solomon et al. (2016) belyser att konsumentbeteende står för mycket mer än att bara 

köpa en produkt. Det står även för hur människan påverkas av att konsumera, eller inte 

konsumera en vara samt hur denna produkt kan komma att påverka människans 

självinsikt eller syn på sina medmänniskor. Oavsett om det gäller konsumtionen av mat, 

kläder eller inredning så är det i slutskedet marknadsföringssystemen som kommer att 

påverka konsumentens köpbeslut. Carú och Cova (2007) instämmer och menar att 

upplevelser därmed bör bidra till att engagera kunderna fysiskt, mentalt, emotionellt och 

socialt i deras köpbeslut. Ytterligare påvisar de upplevelsens huvudsyfte, som innefattar 

att de bör skapa något minnesvärt samt att konsumenten känner ett behov och lust av att 

vara där. Målet med upplevelser är därmed att skapa ett specifikt kundbeteende samt 

reaktioner hos konsumenten (Schmitt, 1999; Carú & Cova, 2007). Detta har kommit att 

bidra till förändring gällande hur företag ser på sina konsumenter och dess 

köpbeteenden.  
 

3.1.3 Upplevelserummet 

Klein et al. (2016) anser att skapa minnesvärda upplevelser är något som kontinuerligt 

blir allt viktigare för företag. Att skapa upplevelser kopplat till företagets varumärke 

menar författarna blivit den senaste trenden inom detaljhandeln. Att skapa en temporär 

butik anser dem blir allt mer populära som ett verktyg att använda, som en del i en 

marknadsföringsstrategi. Författarna menar att öppning av temporär butik kommer 

skapa en upplevelse kring varumärket samt skapa ett word-of-mouth. Ingridz (2015) tar 

upp att den upplevelseekonomi som har växt fram påverkar att konsumenter är villiga 

att konsumera och betala ytterligare för “det lilla extra”. Vad företag erbjuder sina 

konsumenter blir därför av stor vikt. Att skapa spänning, liv och variation i 

upplevelserummet bör vara företags huvudfokus.  
 

Klein et al. (2016) tar i sin artikel upp ett exempel gällande upplevelserummet. Detta 

när företaget Hermès öppnade en temporär butik, under en vecka, i New York. Denna 

butik bestod av en minigolfbana som integrerades tillsammans med varumärkes kläder, 

accessoarer samt dess kommunikation. Genom detta vill de påvisa vad en temporär 

butik kan bidra med, när det kommer till att skapa upplevelser inom upplevelserummet. 

Detta verktyg och komplement, till företagets traditionella verksamhet, menar 
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författarna bör användas för att skapa något “utöver det vanliga” samt frambringa ett 

positivt word-of-mouth.  
 

“Today the concept of selling experiences is spreading beyond theaters and theme 

parks” (Pine & Gilmore, 1998, s.99) 

 

Pine och Gilmore (1998) tar upp sin modell “The Four Realm of an Experience” som 

består av; entertainment, educational, escapist och esthetic. Denna modell baseras i sin 

tur på två dimensioner: 

- Engagement (Engagemang), gällande kundens deltagande  

- Desire (Lust), gällande konsumentens känsla som skapas gentemot produkten.  
 

Författarna påvisar att dessa delar är viktigast att beakta vid skapandet av en upplevelse 

(Pine & Gilmore, 1998). Mossberg (2015) påvisar att vissa forskare försöker skilja på 

tjänster och upplevelser. Vid upplevelser anser kunden själv vilja spendera både tid och 

kraft och därav sker själva konsumtionen i det upplevelserum som kunden förflyttar sig 

till. Till skillnad från tjänster så vill konsumenten vid en upplevelse vara på plats för att 

på så vis uppleva det som konsumeras. Författaren tar upp fyra grundstenar genom vad 

upplevelse står för, nämligen; tid, engagemang, förutsägbarhet och människan. Detta 

med inspiration från Pine och Gilmore (1998) modell “The Four Realm of an 

Experience”. Mossberg (2015) menar att människan ibland vill att tiden “står still” för 

att upplevelsen inte ska ta slut. Utöver tid är engagemang en av de grundstenar för att få 

en stark upplevelse, detta gör i sin tur att konsumenten är med och skapar det som 

upplevs. När det kommer till förutsägbarhet handlar det om att konsumenten genom 

upplevelser vill bli överraskade. Detta kan vara något som aldrig prövats förut, en ny 

föreställning eller en ny miljö. Spänningen som konsumenten får genom att upplevelsen 

inte, till skillnad mot tjänster, är förutsägbar kan höja värdet av det som erbjuds som 

upplevelse. Sista grundstenen består av att andra konsumenter oftast är en viktig del i att 

få en bra upplevelse, detta eftersom de förhoppningsvis förhöjer atmosfären och 

förstärker upplevelsen. Detta påvisar författaren handlar om hur konsumenten kan 

engagera sig, på en specifik plats och under en specifik tid, för att vara en del av 

upplevelsen (Mossberg, 2015). Pine och Gilmore (1998) menar genom sin modell att 

företag bör skapa något som blir minnesvärt gentemot kunden. Genom detta påvisar 

dem att produkter köps först och främst på grund av det minne dem kan tänkas erbjuda 
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konsumenten. De förkunnar dock även att människors sinnen måste stimuleras och tas i 

akt vid en upplevelse.  
 

“As goods and service become commoditized, the customer experiences that companies 

create will matter most” (Pine & Gilmore, 1998, s.97) 

 

3.2 Hedoniska värdet 

Hirschman och Holbrook (1982) förklarar att en hedonistisk konsument använder fler 

sensoriska kanaler för att uppfatta och uppleva produkter. Konsumenten har en 

känslomässig reaktion till produkterna och söker efter en spännande 

shoppingupplevelse. Hirschman och Holbrook (1982); Gabriel och Lang (2015); 

förklarar att hedonisk konsumtion är ett viktigt fält i konsumentbeteende och det 

representerar ett konsumtionsmönster relaterat till känslomässiga kvalifikationer och 

fokus på att komplettera känslomässiga tillfredställelser. Hirschman och Holbrook 

(1982) menar att genom hedonism berörs kundens fantasi, deras multisensoriska och 

känslomässiga aspekter av produktanvändning. Med den multisensoriska aspekten 

påvisar författarna mottagandet av flera sensoriska stimuli, dessa inkluderar smak, doft, 

ljud, taktila samt visuella intryck. De fortsätter förkunna att uttryck av spänning och 

spontanitet är grundläggande aspekter av hedoniskt köpvärde. Det hedoniska 

perspektivet betyder att kunden ser produkter som subjektiva symboler istället för 

objektiva enheter. 
  

3.2.1 Modern Hedonism 

Gabriel och Lang (2015) belyser vikten av att konsumenter inte bara köper produkter 

för dess egenskap, men även för dess betydelse. Hedoniska konsumenter gör därav 

inköp av olika oekonomiska skäl, dessa kan vara individuell tillfredsställelse, sensorisk 

stimulans, social erfarenhet eller underhållning (Hirschman & Holbrook, 1982). 

Campbell (1987); Gabriel och Lang (2015) menar att nyckeln till modern hedonism är 

strävan efter tillfredsställelse via känslomässiga upplevelser, istället för sensorisk 

stimulans.  
 

”Enjoying life means consuming for pleasure,  

not consuming for survival or for need” (Gabriel & Lang, 2015, s.109) 
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Gabriel och Lang (2015) förkunnar att de flesta konsumenter hävdar att de tycker om att 

finna njutning i de varor och tjänster de konsumerar. Olika typer av tillfredställelser har 

identifierats och dessa inkluderar känslan som uppstår genom att uppfylla ett behov 

eller tillfredsställelse som medförs genom känslomässiga upplevelser och fantasier. 

Enligt Campbell (1987) är den moderna konsumtionen byggd på dagdrömmar, en 

aktivitet eller som en kombination av fantasi och verklighet. Författaren förklarar att 

den hedoniska konsumenten dras till att utforska och uppleva. Gabriel och Lang (2015) 

ser att människan inte längre associerar glädje tillsammans med prestation och 

framgång, utan istället associera glädjen med vad som ger tillfredsställelse. 
 

Vid ett köpbeslut förväntar sig konsumenter något utöver de varor och tjänster de 

konsumerar, de förväntar sig även att bli engagerade i köpupplevelsen (Niehm et al. 

2006). Detta är någon som författarns menar är en växande trend, där konsumenterna 

erbjuds personifierade produkter och får en större inverkan på företaget. Genom detta 

har återförsäljare kommit att använda sig mer av något som författarna kallar för 

upplevelsemarknadsföring, vilket innebär marknadsföringsinsatser som inkluderar 

emotionellt engagemang, interaktiva element och sensoriska upplevelser. Dock menar 

de att genom utveckling av företagets upplevelser krävs det att de försöker identifiera 

sina konsumenter, genom exempelvis hedoniska dimensioner (Niehm et al. 2006).  
  

3.2.2 Strävan efter tillfredsställelse 

  

“People aren't satisfied, only they don't seem to know why they are not”. 

(Gabriel & Lang, 2015, s.128).  
  

Campbell (1987) förkunnar att konsumenter alltid är ute efter något nytt och därav 

aldrig blir helt nöjda när det kommer till konsumtion. Författaren menar att 

konsumenterna konstant vill uppleva något nytt, således erhålla en konstant nivå av lust. 

Detta eftersom de flesta objekt i detaljhandeln vi befinner oss i, ständigt tar 

konsumenternas uppmärksamhet.   
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För att förklara denna strävan kring tillfredsställelse har följande modell kopplats in: 

 
(Belk, R. Ger, G. Askegaard, S. 2003. The Fire of Desire: A Multisited Inquiry into 

Consumer Passion. Journal of Consumer Research, s.19) 

  

Belk et al. (2003) tar i sin artikel upp modellen “the cycle of desire”. Denna modell 

innefattar kundens eftersträvan gällande passion och längtan till produkter. De påvisar 

att längtan är en spännande och överväldigande känsla som människan fylls av inför ett 

köpbeslut. Den längtan de beskriver att konsumenter har till en produkt är så stark att de 

exempelvis dagdrömt om produkten tidigare. Konsumenten känner sig därav 

förväntansfull och ett behov gällande att produkten “måste köpas” blir allt större.  
 

“Desire is a thundering feeling. Desire is not something you daydream calmly about, it 

is something that makes you very alert - you can feel it all over your body” 

(Belk et al. 2003, s.8) 

 

Längtan gällande att köpa en produkt har med fantasi och den obeskrivliga känslan 

kring lust eller hopp att göra (Belk et al. 2003). Konsumenter känner en överväldigande 

känsla av denna längtan och att det är en kraftfull känsla som styr hur, vad och varför ett 

köpbeslut sker. Författarna menar att en av de största faktorerna till att en längtan 

uppstår oftast sker genom social inspiration, exempelvis sociala medier. När denna 

fantasi om en produkt verkställs går den över till ett köpbeslut gällande längtan eller 
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hopp. Om ett köpbeslut sedan genomförs av en produkt kan konsumenten antingen 

känna självförverkligande eller en frustration. Frustrationen skapas om produkten inte 

uppfyller dess krav eller om produkten inte varit möjlig att konsumera. Om frustration 

sker vid ett köpbeslut fylls dock kunden med ett nytt hopp och en ny längtan efter 

konsumtion av ny produkt. Även om konsumenten förnimmas självförverkligande och 

att produkten konsumeras, skapas automatiskt en ny fantasi och längtan efter ny 

produkt. Med detta menar (Belk et al. 2003) att konsumenter i denna detaljhandel aldrig 

blir nöjda. Även om lyckan kring ett köp uppfyllts så kommer strävan efter en ny 

produkt alltid att skapas om och om igen. Moral och tillfredsställelse är dock det som är 

av avgörande roll vid ett köpbeslut. 
  

3.3 Service-Dominant logic 

Lusch och Vargo (2009) förklara att detta begrepp har bidragit till att företag inte längre 

ser det som något riskabelt att ha sina konsuemnt involverad i företagets processer. 

Författarna förkunnar att företag i denna era bör anamma vad konsumenter kan erbjuda 

företaget, genom att låta dem vara delaktiga i dess processer samt marknadsföring. Den 

historiska skillnaden mellan företag och konsument börjar allt mer försvinna och genom 

detta menar författarna att gapet mellan dessa två börjat minska. Lusch och Vargo 

(2009) fortsätter förklara att S-D logic handlar om att företagets tjänster är en handling 

som produceras till konsumenternas fördelar och att mottagaren har en aktiv roll i 

tjänsten. Genom begreppet ser författarna därav varor eller tjänster som ett hjälpmedel, 

för att kunna tillhandahålla det företaget sedan erbjuder sina konsumenter.  
  

”Inbound marketing implies the customer is separate from the enterprise; in a network 

perspective, they are not separate” (Lusch & Vargo, 2009, s.8). 
 

3.3.1 Värdeerbjudande 

Kärnan i S-D logic menar Echerverri och Edvardsson (2012) är att skapa 

förutsättningar, formulera samt att kommunicera ut företagets löften om värden 

gentemot konsumenten. Detta är något författarna kallas för värdeerbjudande (engelska 

benämningen: value propositions) och ses som en stor del i företagets 

marknadsföringsstrategi. Författarna hävdar att företag måste säkerställa att de löften de 

sänder ut, gentemot kund, uppfyller de förväntningar samt krav som de i sin tur ställer 

på företaget. Gummesson (2014) stärker detta och poängterar att S-D logic står för en 

kombination av värde. Författaren påvisar därmed att företag måste erbjuda något 



  
 

22 

utöver köp av en produkt eller tjänst. De måste därför skapa en känsla till företaget och 

dess produkter innan, under och efter ett köp. Genom detta fastslår författaren att 

huvudsyftet med begreppet är att konsumenten fått en mer betydelsefull och aktiv 

medverkan i företagets marknadsföringsstrategi, vilket gör att företagen måste ta vara på 

kundens roll inom serviceprocessen. Grönroos och Voima (2013) tillägger även att 

företag bör fokusera på att engagera sig i dess kunders liv, istället för att lägga fokus på 

hur en konsument kan vara medproducenter till företaget. Skapas en direkt 

kommunikation till kunden får företag chansen att kommunicera med konsumenten på 

ett mer personligt plan. Detta leder i sin tur till att företaget kan komma att påverka 

värdet de erbjuder samt att kunden automatiskt ses som en medproducent.  
 

3.3.2 Consumer Relationship Management  

Något som Storbacka och Lehtinen (2012) belyser är begreppet consumer relationship 

management, även kallat CRM. Kärnpunkten inom detta begrepp är skapandet av 

kundvärde och utveckling av kundrelationer. Att utveckla dessa relationer kräver en mer 

djupgående kännedom om processerna i företaget. Detta innebär att de måste lägga sina 

resurser på att utveckla redan existerande relationer till konsumenterna, istället för att 

skapa nya. Delar företaget med sig av processen gentemot kund kan detta i slutskedet 

leda till att konsumenten känner sig mer involverad i företaget och därav skapas ett 

mervärde. Författarna påvisar att målet med CRM inte är att maximera avkastning på 

enskild transaktion utan snarare att skapa bestående relationer med företagets 

konsumenter. Att vara “relationsstyrd” innebär därmed att båda parter anpassar sina 

processer till varandra och genom detta skapas ömsesidiga värden (Storbacka och 

Lehtinen, 2012). Detta instämmer Vargo och Lusch (2008); Lusch och Vargo (2009); 

Echerverri och Edvardsson (2012); Gummesson (2014); Grönroos och Voima (2013) 

genom begreppet S-D logic.  
 

3.4 Fygital 
Genom sin artikel tar Bourseau (2016) upp det relativt nya begreppet fygital och bidrar 

till att företag erbjuder sina kunder något extra, utöver deras mer traditionella 

verksamhet. Detta genom att företag kan skapa en mer oväntad upplevelse i 

serviceprocessen. Begreppets användningsområde menar författaren är en av de mest 

stigande trenderna och förutspår att detta, i framtiden, kommer att få en stor inverkan på 

detaljhandeln (Bourseau, 2016). Rosenström (2016); Svensk Handel (2018) instämmer 
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och menar att företag bör satsa mer på kombinationen mellan den fysiska och digitala 

handeln eftersom detta kan komma att hjälpa företag att skapa en konkurrensfördel på 

marknaden. Rosenström (2016) påstår även att många företag i framtiden kommer att 

behöva lägga en stor del resurser på kombinationen av den fysiska och digitala butiken.  
 

3.4.1 Att lägga till ett lager 

En annan benämning av fygital eller multikanal är bricks and clicks och menas 

kombinationen mellan den fysiska och digitala butiken (Joy, 2015). Bricks står för den 

fysiska butiken medan clicks står för den digitala onlinebutiken. Samarbetar dessa 

kanaler finner företaget en butik där konsumenten exempelvis kan handla online och 

hämta i butik. Att kunna handla via mobila enheter har blivit allt mer populärt, vilket 

gör att konsumenter känner att de är tidseffektiva, eftersom de inte behöver sitta vid en 

dator för att konsumera. Bourseau (2016) förkunnar att begreppet fygital ger företag 

möjligheten att lägga till ett “lager” av oväntade upplevelser och tjänster. Målet med 

begreppet blir att förbättra kundupplevelsen och stärka varumärket hos företag. 

Fortsättningsvis menar författaren att det fortfarande är viktigt för de flesta 

konsumenterna att använda sig av stimuli som att se eller beröra. Rosenström (2016) 

instämmer men tar även upp frågan gällande stimuli, såsom att beröring kommer bli en 

mindre viktig faktor, i och med e-handelns kraftfulla framväxt på marknaden. Att 

använda sig av multisensorer menar Bourseau (2016) dock leder till att konsumenterna 

känner sig mer trygga i sina köpbeslut.  
 

Genom utvecklingen av multikanaler har de fysiska butikerna börjat lägga mer fokus på 

e-handeln (Rosenström, 2016). Samtidigt ser författaren en trend gällande att de 

varumärken som endast finns online börjat etablera sig i den fysiska handeln också. 

Framgångskonceptet anser författaren därav vara att företag etablerar sig både fysiskt 

och digitalt. Att öka sin multikanal anses bland annat bidra till en bättre samordning av 

logistiken, vilket i sin tur gör att företaget fungerar som en mer integrerad helhet. Detta 

gör att konsumenter lättare kan göra inköp via någon av de kanaler som företag 

erbjuder, eftersom dessa kanaler bör samspela.   
 

3.4.2 High Touch och High Tech  

Grönroos (2015) nämner att ett företags processer kan vara i större behov av teknik eller 

av människan. Detta förkunnar författaren som high touch eller high tech. De företag 

som utgörs av mer automatiserade system eller en viss informationsteknik gentemot 
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sina kunder, besitter high tech. Gällande hur involverad personalen är genom 

serviceprocessen, desto mer high touch består de av. Dock måste dessa två delar vara 

tillgängliga hos varje företag, för att processerna ska fungera. Gummesson (2014) 

instämmer gällande detta samtidigt som han menar att ju mer teknisk en process blir, 

desto mer kunnig och serviceinriktad personal bör finnas till hands, när kunden väl 

behöver hjälp.  
 

3.4.3 Mellanmänsklig aspekt 

När försäljningen genom den digitala handeln ökar kan de fysiska butikerna komma att 

vara av stor vikt, detta för att kunna höja konsumentens medvetenhet om varumärket 

(Rosenström, 2016). Att finnas både i fysisk och digital handel förklarar författaren som 

något företag bör lägga ytterligare resurser på. Vidare påvisar författaren dock att de 

fysiska butikernas ”överlevnad” kommer, i framtiden, att hänga på kundernas 

förväntningar samt företagets förmåga till förändring. Detta genom hur företagen 

utvecklar sina marknadsföringsstrategier de kommer att använda sig av. Utvecklingen 

av fygital kommer bidra till behovet av ökad kundservice eftersom företag kommer 

behöva standardisera vissa uppgifter inom koncernen (Bourseau, 2016). Ledningen 

måste genom dessa uppgifter fokusera mer kring den mänskliga aspekten i sin 

serviceprocess och sin serviceleverans. Bourseau (2016) menar att denna förändring 

inom detaljhandel ger en möjlighet att utveckla varumärken och kan bidrar till att nå 

konsumenter ytterligare. Detta genom att företag måste tänka om gällande strategin 

kring hur de använder sin marknadsföring.  
  

3.4.4 Taktil aspekt 

Rosenström (2016) belyser att ett flertal konsumenter anser sig ha behovet av att 

fortfarande känna, klämma eller prova en vara fysiskt, innan de tar ett köpbeslut. 

Kolterjahn (2011) förkunnar att det mesta går att få tag på via e-handeln och ser att detta 

är en stor anledning till att den ökat markant. Både Rosenström (2016) samt Kolterjahn 

(2011) ställer sig frågande gällande om detta kommit att bidra till att det taktila sinnet 

inte längre är av samma betydelse. Vidare påpekar Rosenström (2016) att det är 

kundernas inställning till detta behov som kan komma att avgöra hur mycket e-handeln i 

framtiden kommer att fortsätta växa. Vidare diskuterar författaren hur kostnader kan 

komma att påverka den fysiska handelns framtid. Att ha stora butiksytor är förenat med 

stora kostnader, som kan komma att avgöra gällande om företag kan befinna sig i en 

permanent fysisk butik eller ej. Författaren menar därav att det måste vara lönsamt nog 
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för företag att ha en fysisk butik, för att den ska vara fördelaktig i framtiden. Kolterjahn 

(2011) håller delvis med, dock menar han att utmaningen med e-handeln inte är om det 

är att går att sälja, utan om det går att skapa lönsamhet via försäljningen online. Detta på 

grund av den stora konkurrensen som råder samt att det taktila sinnet allt mer börjat 

förbises. Rosenström (2016) fortsätter argumentera och menar att om de fysiska 

butikerna inte är lönsamma nog, är “känn- och klämfaktorn” inte längre av stor 

betydelse. En faktor som är till fördel för den fysiska handeln är dock konsumenternas 

otålighet. Författaren menar att konsumenter ofta förväntar sig att få sina varor 

omgående och kan därmed bli otåliga av de olika leveranstider som företag erbjuder. 

Finns inte de fysiska butikerna nära till hands är det istället e-handeln som gynnas, detta 

genom att konsumentens förväntan till att få varan omgående kommer minska.  
  

3.5 Pop Up 

Surchi (2010) förklarar begreppet temporär butik som en betydelsefull innovation inom 

marknadsföring. Författaren menar att användningen av en sådan butik är till för att 

överraska kunden, skapa nyfikenhet, ge konsumenten en emotionell respons samt 

stimulera dess olika sinnen. Detta instämmer Neihm et al. (2006) med och påvisar att 

företag måste skapa nya och innovativa upplevelser, som är en stor del av kärnan för 

långvariga relationer. Surchi (2010) fortsätter påvisa att detta marknadsföringsknep ger 

en exklusivitet som främjar en uppmuntran kring företaget som använder sig av en 

temporär butik. Författaren belyser även att konsumenter inte bara vill köpa en produkt 

utan vill integrera med personal, andra kunder, textilens känsla och kvalitet samt hur 

sinnena upplevs i den miljö de befinner sig i (Surchi, 2010). Detta instämmer Niehm et 

al. (2006); Vargo och Lusch (2008); Grönroos (2015) med och förklarar att kunderna 

vill ha något mer utöver själva produkten. De eftersträvar underhållning, 

kommunikation samt marknadsföring som berör sinnena, framkallar känslor och 

stimuleras deras tänkande (Niehm et al. 2006).  

 

”It’s a genre that only makes sense when it’s a surprise” 

(Wang, 2014) 

 

Konceptet fortsätter att växa och utvecklas, detta genom att många företag arbetar med 

innovativa experimentella tillvägagångssätt för att sticka ut på den konkurrenskraftiga 

marknaden (Wang, 2014). Författaren belyser att målet med en temporär butik är att 
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skapa något kraftfullt, som lever kvar i konsumentens minne och samtidigt kopplar 

samman både produkten och den temporära butiken i sig.  
  

3.5.1 Den temporära butikens syfte 

Temporära butiker används ofta som ett experiment (Kaydo, 2014). Författaren menar 

att en temporär butik kan ha olika syften och användningsområden. Några av de 

användningsområden, som författaren belyser, är exempelvis: tomma lokaler, 

köpcentrum i en förändringsprocess samt att det blivit lättare att hyra en lokal under en 

kortare period. Dessa anledningar ser författaren vara av betydelse gällande öppning av 

en temporär butik. Genom detta påvisar författaren vikten av att “timing is everything” 

och hänvisar till att återförsäljare måste hoppa på trenden om de väl får chansen. 
  

Många av de mest hypade varumärken i detaljhandeln befinner sig mestadels online, 

vilket gör att deras kunder inte har något personlig kontakt med dem. Detta är en av de 

anledningar Kaydo (2014) ser som den temporära butikens fördel, nämligen att det kan 

ses som en personlig aktivering. Denna aktivering kan bidra till att stärka varumärkets 

relationer gentemot kund samt locka konsumenter som inte befinner sig online. 

Författaren beskriver detta som att allt konsumenterna i slutändan vill, är att få en 

upplevelse, känna på produkterna samt prata med personalen. 
  

3.5.2 Marknadsföringsstrategi 

Som en del i en marknadsföringsstrategi har de temporära butikerna som avsikt att 

kommunicera varumärkets egenskaper på ett sätt som traditionell marknadsföring inte 

lever upp till Surchi (2010). Niehm et al. (2006) poängterar att temporära butiker skapar 

ovanliga och mer personliga interaktioner samt upplevelser. Dessa butiker innebär att 

det skapas en marknadsmiljö som är fokuserad på att främja ett varumärke eller en 

produktlinje och är oftast tillfällig under en kort period. Detta sker oftast i mindre arenor 

och främjar en mer personlig dialog, ansikte-mot-ansikte, mellan företaget och dess 

konsumenter, vilket blir en viktig faktor som lockar människor till upplevelsen (Gordon, 

2004). Surchi (2010) hävdar att ett grundläggande del i denna strategi är ett genererande 

och ett utnyttjande av begreppet word-of-mouth, som kan komma att främja företaget 

positivt i den aspekten att det pratas om dem. Klein et al. (2016) instämmer och påvisar 

att företag som använder sig av en temporär butik vill satsa på ett positivt word-of-

mouth samt öka kundvärdet till sitt företag. Författaren menar att företag anser att det 

goda ryktet är av större vikt, än vad själva försäljningen gällande företagets produkter 
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eller tjänster är. Genom en temporär butik kan företag därav erbjuda sina konsumenter 

en unik upplevelse samt interaktion till företaget, vilket oftast saknas när det kommer 

till den digitala konsumtionen (Klein et al. 2016).  
  

En anledning till att många företag väljer att använda sig av temporära butiker, som en 

del i en marknadsföringsstrategi, tror Johnson (2017) kan grunda sig i att de 

traditionella fysiska butikerna blir allt mer uråldriga samt e-handelns stora framväxt. 

Författaren anser att denna innovativa del i en marknadsföringsstrategi inte går att 

förbise. Samtidigt motsätter sig författaren till den framtida e-handeln och menar att 

trenden med att ”gå offline” kan komma att ha en stor betydelse, när de kommer till de 

temporära butikernas utveckling.  
  

3.5.3 Temporär butik som verktyg 

Surchi (2010) menar att temporära butiker kan används som ett verktyg mellan 

kommunikation och försäljning. Författaren menar att den ena delen är att det kan stärka 

företagets image och identitet medan den andra delen visar om företaget lyckas lansera 

eller marknadsföra, exempelvis en ny produkt eller en ny tjänst. Den konkurrenskraftiga 

marknad gör att nylanserade produkter relativt lätt och snabbt försvinner, vilket Surchi 

(2010) menar kan förhindras vid öppning av temporär butik. Klein et al. (2016) 

förkunnar att denna typ av butik är ett effektivt sätt att använda som en del i ett 

marknadsföringsverktyg, specifikt när det kommer till att skapa stimuli och ett positivt 

word-of-mouth. Författarna menar att detta är en bra strategi att använda sig av när det 

kommer till att nå både nya och befintliga kunder. Dock är de kluvna gällande om detta 

bör vara ett komplement till den fysiska eller digitala butikens image, eller om det bör 

vara ett sätt för företaget att våga utvecklas samt sticka ut ytterligare. De ställer sig 

frågande till om företag bör gå från dess traditionella image och på så vis skapa något 

som ingen konsument “förväntar sig” (Klein et al. 2016). Bahr och Ford (2011) 

undersöker istället konsumenternas reaktion på en temporär butik och menar dock på att 

den inte alltid fungerar som en del i ett marknadsföringsverktyg. De menar att den 

temporära butiken enligt vissa konsumenter istället kan skapa en mild irritation eller 

uppfattas som ett “störningsmoment”. 
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4 Resultat och Diskussion
 

Följande avsnitt presenterar den insamlade data från intervjuerna, vilka kopplas till 

den teoretiska referensramen. Den empiriska data innefattar respondenter som 

intervjuats och presenteras löpande med studiens valda teorier.  

 
Som poängterats i metodkapitelet fastställer Backman (1985) att det i vissa fall kan vara 

lämpligt att slå samman resultat och diskussion till en och samma rubrik. Detta för att 

skapa en mer lättförståelig struktur för läsaren samt för att lättare minnas det som 

tidigare tagit upp, i exempelvis den teoretiska referensramen.  
 

För att tydliggöra vad respondenterna uppvisat via de intervjuer som gjorts kommer de i 

detta kapitel presenteras i kursivt. Huvudområden som belystes i intervjuerna utgör de 

rubriker som genomsyrat studien och därmed strukturen för detta kapitel: 
 

4.1 Upplevelseekonomi belyser vikten av att skapa minnesvärda och innovativa 

upplevelser gentemot kund. Detta är något som fått en ny betydelse och ett större värde 

i sig, än vad enbart produkter kan besitta.  

 

4.2 Hedoniska värdet innefattar att sensorisk stimuli måste finnas för att konsumenten 

ska kunna uppleva företagets produkter. Den moderna konsumenten vill få en 

känslomässig reaktion gentemot produkterna och söker ständigt spännande 

shoppingupplevelser.  

 

4.3 Service-Dominant logic står för en ny era, där konsumenten vill vara involverad i 

företagets processer och därmed ses som en medproducent.  

 

4.4 Fygital påvisar mötesplatsen som sker när den fysiska och digitala butiken möts. 

Detta är något företag bör kombinera för att erbjuda sina konsumenter något som kallas 

för multikanal.  

 

4.5 Pop Up ses som en betydelsefull innovation inom detaljhandeln. Genom att skapa 

en temporär butik, som kan överraska kunden samt skapa emotionell respons, kan 

företag främja dess relationer gentemot befintliga samt nya konsumenter.   
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4.6 Egen modell skapades för att förtydliga de delar som studiens korrespondenter 

anser vara av stor vikt, genom den empiri och teori som framkommit. Denna modell 

påvisar studiens huvuddelar och hoppas bidra till en ökad förståelse gällande det som 

anses viktigt vid öppning av en temporär butik.  

 

Intervjuerna som genomförts gav denna studie en större inblick, från ett 

företagsperspektiv, gällande respondenternas tankar kring temporära butiker. För att 

bringa läsaren ytterligare påminnelse presenteras återigen studiens informanter:  

 

- Peter Scherr 

Medgrundare och konceptutvecklare på företaget Pop Up Agency 

(Telefonintervju, 2018-04-13 kl. 13:30, 60 min) 

 

- Emma Hernell  

Vice VD på företaget HUI Research 

(Telefonintervju, 2018-04-27 kl. 14:40, 25 min)  

 

- Johan Anselmsson 

Professor i marknadsföring, vid Företagsekonomiska institutionen, 

Lunds universitet 

(Telefonintervju, 2018-05-07 kl. 15:20, 20 min)  

 

- Selma Crnkic  

Brand Event Manager på Unibail Rodamco och ansvarar för korttidskontrakt, i 

olika köpcentrum, i norden.   

(Telefonintervju, 2018-05-16 kl. 14:30, 30 min) 
 

4.1 Upplevelseekonomi 

Scherr (2018) förklarar att upplevelseindustrin alltid varit en viktig faktor, speciellt 

mötet gentemot kund och att konsumenten gillar att uppleva nya och spännande 

koncept. Pine och Gilmore (1998) instämmer genom sin teori om att företag måste 

engagera kunden och utveckla sin serviceleverans, för att på så vis skapa en positiv 

upplevelse gentemot dem. Scherr (2018) fortsätter påvisa att en temporär butik är ett 

nytt sätt för varumärken att skapa något intressant och annorlunda, för att kunna sticka 
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ut på marknaden. Genom detta anser informanten att de temporära butikerna och 

upplevelseekonomin går hand i hand. 
  

Hernell (2018) anser att konsumenten alltid vill ha det senaste samt känna en känsla av 

att det hen väljer är unikt, detta eftersom konsumenten eftersträvar att inte besitta 

samma saker som alla andra. Niehm et al. (2006) instämmer genom sin artikel och 

påvisar att de temporära butikerna kan erbjuda sina besökare en mer personlig och unik 

upplevelse. Hernell (2018); Niehm et al. (2006); Dieck et al. (2018) menar att en 

temporär butik är ett bra sätt att skapa eller framkalla denna känsla och bidrar till en 

spännande upplevelse gentemot konsumenten. 
  

Att erbjuda något av nyhetsvärde anser Crnkic (2018) har kommit att bli av stor vikt, 

vilket Pine & Gilmore (1998); Schmitt (2003); Svensk Handel (2017); Carú och Cova 

(2007) instämmer med. Detta genom att påvisa att företag bör erbjuda sina kunder något 

ytterligare, utöver dess produkter. Samtliga författarna fortsätter instämma med 

respondenten genom att påvisa vikten av att företag måste skapa något oförglömligt och 

på så vis erbjuda något “utöver det vanliga”.   
  

4.1.1 Consumer Experience Management  

Scherr (2018) anser att en temporär butik är ett bra sätt för företag att få en djupare 

inblick i vad dess konsumenter upplever. Detta är något som Schmitts (2003) paradigm 

belyser. Scherr (2018) fastställer att om företag vet hur de kan komma att använda en 

temporär butik i sin kommunikation får de en fördel på så vis att konsumenterna vill 

delta i processen och därmed vara med i upplevelsen. Schmitt (2003) påvisar att 

paradigmet i helhet står för ett mer kundorienterad synsätt, vilket innebär ett ökat 

kundvärde. Scherr (2018) överensstämmer med detta och menar att en öppning av 

temporär butik erbjuder konsumenten något unikt och att det i sin tur kan leda till ökat 

kundvärde. Han fortsätter förklara att öppning av denna typ av butik, som endast är 

beläget på ett ställe, får konsumenten att vilja åka en längre sträcka, för att få ta del av 

den upplevelse som skapats. Detta kommer dock endast ske om företag vet hur de 

kommunicerar ut sitt koncept ‘rätt’ till konsumenterna. 
  

Att veta sin position på marknaden samt lyssna på konsumenternas erfarenheter är något 

Schmitt (2003) menar att många företag glömmer bort. Genom att implementera och 

analysera företagets strategier kan detta hjälpa dem att förstå dess plattforms betydelse. 
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Vidare påvisar författaren vikten av att företag måste fortsätta våga ta risker samt 

utvecklas. Scherr (2018) menar att konsumenter anammar nyheter mycket snabbare än 

tidigare, vilket gör att företag måste våga applicera temporära butiker, som en del i sin 

marknadsföringsstrategi, för att våga sticka ut på den konkurrenskraftiga marknaden. 

Detta instämmer Hernell (2018); Crnkic (2018) med gällande att detta “är det nya” 

sättet att marknadsföra sig på.  
  

Scherr (2018) förklarar att företag måste veta sin position på marknaden och tänka på i 

vilken kategori de positionerar sig inom, vilket Schmitts (2003) paradigm belyser. 

Genom detta menar Scherr (2018) att företag måste tänka på var den temporära butiken 

öppnas och exempelvis inte öppna en hög konceptuell butik där kringliggande 

hyresgäster inte är av samma standard. De temporära butikerna måste därav anpassas 

och besitta samma eller högre standard än resterande butiker i närheten. Lyckas företag 

anpassa sitt koncept till övriga butiker skaffas en stor fördel, medan om detta inte sker 

dras värdet istället ned. Återigen påvisar Schmitt (2003) vikten av att analysera 

upplevelsevärlden från ett kundperspektiv samt designa den därefter. Crnkic (2018) 

instämmer med föregående respondent och belyser vikten av hennes arbete gällande att 

erbjuda rätt företag rätt placering, för att få ett vinnande koncept i slutskedet. Hon 

fortsätter hävda att de som får erbjudandet att öppna en temporär butik i, exempelvis 

köpcentrumet Mall of Scandinavia, måste leva upp till de höga krav de ställer gentemot 

företagen. Det är enligt respondenten viktigt att företag lever upp till köpcentrumets 

standard och måste ses, gentemot kund, som en “vanlig” butik. Återigen påvisar Crnkic 

(2018); Hernell (2018); Scherr (2018) vikten gällande standarden företag måste 

genomsyra, för att på så vis kunna leverera en positiv upplevelse genom den temporära 

butiken. 
  

Hernell (2018); Scherr (2018) påvisar att en temporär butik exempelvis kan skapa 

förmåner hos köpcentrum, detta eftersom butikerna drar till sig nyfikenhet hos 

konsumenterna. Detta är något Anselmsson (2018) motsäger. Han menar genom detta att 

konsumenter endast:  
  

“Går förbi av ren tillfällighet...” (Anselmsson, 2018-05-07) 

  

Genom detta citat anser han att de temporära butikerna inte självmant lockar till sig 

kunder, utan:   
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“De som passerar den temporära butiken, är de som redan befinner sig inne i 

köpcentrumet” (Anselmsson, 2018-05-07) 

  

Crnkic (2018) instämmer delvis med samtliga respondenterna. Detta i frågan om att 

många kunder ofta går förbi ett flertal gånger, innan de faktiskt besöker butiken. Har de 

temporära butikerna dock rätt placering i köpcentrumet läggs de på minnet hos 

konsumenten, varje gång de passerar. Detta menar respondenten i sin tur kan bidra till 

att företag kan bli ihågkomna, uppmärksammade samt skapa nyfikenhet.  
  

Anselmsson (2018) anser att köpcentrum vill dra fördelar av att fylla tomma lokaler och 

ställer sig frågande om det verkligen blir en win-win situation, för exempelvis de övriga 

permanenta butikerna. Detta är något som Scherr (2018) inte håller med om utan menar 

istället att de temporära butikerna visst lockar till sig kunder, vilket är en förmån för 

både permanenta butiker samt köpcentrumet i sig. Anselmsson (2018) påvisar genom 

sina erfarenheter, som bland annat styrelsemedlem i olika köpcentrum, att de 

permanenta butikerna istället kan se de temporära butikerna som ett “störningsmoment” 

och därmed inte något positivt. Han menar att många köpcentrum tar in temporära 

butiker som en “nödlösning” för att fylla tomma lokaler och för att täcka de hyror som 

ska in. Respondenten vill därav belysa och påvisa att det finns konsekvenser samt 

utmaningar gentemot att ta in temporära butiker i köpcentrum. Detta leder i sin tur till 

att han ställer sig relativt negativ i frågan kring temporära butiker i denna miljö. Crnkic 

(2018) instämmer inte gällande detta, i frågan när det kommer till mer innovativa och 

större köpcentrum. Detta eftersom hon ser köpcentrum som en destination, men påvisar 

att de dock måste finnas rörelse och ett nyhetsflöde för att skapa denna uppmärksamhet. 

Hon håller dock med Anselmsson (2018) i frågan gällande konsekvenserna de temporära 

butiker kan skapa och påvisar att denna typ av butik endast bör öppna med ett 

bakomliggande syfte och inte ses som någon “nödlösning”.  
  

4.1.2 The sensual shopper  

Crnkic (2018) menar att konsumentens köpbeslut endast kan ske om något av 

människans fem sinnen berörs. Att beröra något av dessa sinnen menar Hernell (2018) 

dock måste vara av positiv bemärkelse, för att på så vis mynna ut i ett köpbeslut. Detta 

belyser Underhill (2009) genom att förkunna att konsumenter konsumerar med hjälp av 

något av de sinnen människan besitter. Om något av dessa fem sinnen inte tas i akt vid 

ett köpbeslut är det nästintill omöjligt för en konsument att uppleva något. Scherr 
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(2018) instämmer och förkunnar därmed att majoriteten av de produkter konsumenterna 

inte får chansen att uppleva, genom något stimuli, inte heller kommer övervägas vid ett 

köpbeslut.  
  

Av alla 365 köpcentrum som finns i Sverige menar Scherr (2018) på att ingen av dessa 

levererar en “riktig” upplevelse eller berör konsumentens sinnen tillräckligt. Ett 

exempel som informanten förklarar är att alla köpcentrum ser liknanden ut i jämförelse 

med köpcentrum i exempelvis Dubai, där de istället är skapade utifrån specifika teman. 

Dessa köpcentrum bygger istället på upplevelser, utöver shopping, således att 

implementera mer stimuli, exempelvis i form av att åka skidor eller hoppa fallskärm. 

Underhill (2009) förkunnar att om konsumentens sinnen inte stimuleras tillräckligt vid 

en upplevelse så kommer produkten inte övervägas vid ett senare köpbeslut. Hernell 

(2018) delar denna åsikt och konstaterar vikten av att miljön måste stimulera 

människans alla sinnen, men hävdar dock att det taktila sinnet är av störst betydelse. 

Genom detta påvisar Crnkic (2018) återigen att köpcentrum måste ses som 

“destinationer” som bör ta tillvara på människans alla sinnen. Att ta in trendiga och 

innovativa företag i ett köpcentrum, för att på så vis “liva upp”, tror hon är ett måste för 

framtiden.  
  

“Det är upplevelsen man vill åt - och det lyckas man enbart med om man tilltalar 

kundens alla sinnen” (Crnkic, 2018)  
  

Solomon et al. (2016) instämmer med respondentens citat och belyser att 

konsumentbeteende står för mycket mer än bara köpet av produkten. Hur människan 

påverkas av vad de konsumerar menar författaren leder till hur de ser på sig själva samt 

sina medmänniskor. Carú och Cova (2007) delar denna åsikt och belyser att företag 

måste bidra till att engagera sina konsumenter, både fysiskt, mentalt och emotionellt för 

att detta i sin tur ska leda till ett köpbeslut. Att skapa reaktioner samt något minnesvärt 

blir därmed av stor vikt. Scherr (2018) anser att företag måste ändra sig gällande hur de 

ser på sina konsumenter samt dess köpbeteenden, vilket Carú och Cova (2007) även 

påvisar. Genom detta menar Scherr (2018) att Sveriges köpcentrum måste fortsätta 

arbeta kring de upplevelser de levererar, för att fortsätta vara aktuella på marknaden. 

Detta tror han kan vara en stor anledning till att svenska köpcentrum går allt sämre. 

Vidare påvisar informanten att även om en temporär butik kan bidra till ökat stimuli i ett 

köpcentrum, dock är de inte räddningen till köpcentrums framtida överlevnad. Detta 
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instämmer Crnkic (2018) med och poängterar att om en ändring inte sker, kommer 

köpcentrum i mindre städer dessvärre att dö ut.  
  

4.1.3 Upplevelserummet 

Hernell (2018) förklarar att det är viktigt att både miljön och atmosfären i en temporär 

butik går ihop med vad varumärkets image och vad dess identitet står för. Ingridz 

(2015) belyser att företagets huvudfokus bör vara att skapa spänning, liv och variation i 

upplevelserummet. Erbjuds detta är konsumenterna villiga att konsumera och betala mer 

för det att få “det lilla extra”. Detta är något som Hernell (2018) instämmer med 

gällande att företagets koncept bör vara i huvudfokus vid öppning av denna sorts butik. 

Vidare menar hon att upplevelsen bör variera från företag till företag, för att på så vis 

skapa något unik och annorlunda för kunden. Scherr (2018) håller med ovannämnda 

samt belyser att temporära butiker kan bidra till uppdrivna förväntningar i 

upplevelserummet. Detta är något han benämner som en hype och kan leda till att 

kunder lockar kunder och att detta i sin tur bidrar till ett positivt word-of-mouth.  
  

Att kunder lockar kunder är något Mossberg (2015) ser som en av upplevelserummets 

fyra grundstenar. Författaren anser att konsumenternas delaktighet (människan) är en 

del i att förhöja samt förstärka atmosfären, som i sin tur kan bidra till att en positiv 

upplevelse skapas. Tid, engagemang och förutsägbarhet anser Mossberg (2015) vara de 

tre resterande grundstenarna, för att kunna skapa en bra upplevelse. Crnkic (2018) 

påstår att engagemanget måste ske på en specifik plats och under en specifik tid (tid), 

för att på så vis skapa en mer oförglömlig upplevelse. Genom den fysiska butiken kan 

konsumenter komma att bli mer involverade i företagets processer (engagemang) och på 

så vis skapas tillförlitlighet gentemot företaget. Vidare förkunnar respondenten att e-

handeln blivit väldigt smidig att använda sig av, men att det “lilla extra” enbart erbjuds 

(förutsägbarhet) i det upplevelserum företag skapat fysiskt.  
  

Crnkic (2018) påvisar att företag måste erbjuda spänning, lust samt att få sina 

konsumenter att känna sig engagerade. Detta instämmer med Pine och Gilmores (1998) 

modell, där de två viktigaste aspekterna är engagemang och lust. De menar 

fortsättningsvis att en produkt först och främst köps på grund av det minne den kan 

komma att erbjuda konsumenten. Vad företag producerar för att skapa en 

kundupplevelse anser författarna alltid kommer vara av störst vikt. Hernell (2018); 

Scherr (2018); Anselmsson (2018); Crnkic (2018) instämmer med detta och anser att 
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vad kunden upplever vid ett köpbeslut har kommit att bli av en stor faktor, inom 

detaljhandeln. 
  

4.2 Hedoniska värdet 

Det är viktigt att möjliggör för konsumenterna att de kan uppleva och testa de olika 

produkterna som företaget erbjuder (Hernell, 2018). Scherr (2018) delar åsikt och 

menar: 
  

”Om man inte syns, så finns man inte” 

(Scherr, 2018-04-13) 

  

Crnkic (2018) instämmer med detta citat och anser att företag måste aktivera 

konsumentens alla sinnen för att tilltala dem. Hirschman och Holbrook (1982) 

förkunnar att detta kan ses som kärnan hos den hedoniska konsumenten. Dessa 

konsumenter använder fler sensoriska kanaler, för att kunna uppfatta samt uppleva en 

produkt och efter detta ta ett köpbeslut. Författarna menar även att kundens fantasi och 

dess multisensoriska- samt känslomässiga aspekter berörs genom hedonism. Scherr 

(2018); Hernell (2018); Crnkic (2018) instämmer och anser att det är viktigt för de 

digitala butikerna att ge kunden möjligheten att “känna och klämma” på produkterna. 

Anselmsson (2018) anser dock att det inte spelar någon roll om företag finns rent fysiskt 

eller via en digital plattform, så länge konsumenter får möjligheten till de taktila 

elementen vid något tillfälle innan köpbeslutet tas. Hirschman och Holbrook (1982) 

anser att det hedoniska perspektivet står för att kunden ser produkter som subjektiva 

symboler och inte som objektiva enheter. Hernell (2018) delar åsikt med ovanstående 

och påvisar att möjligheten till att koppla in stimuli i produktmötet blir av stor vikt för 

att uppfylla det den moderna konsumenten eftersträvar.  
  

4.2.1 Modern Hedonism 

Genom att vara delaktig i en fysisk miljö samt att ge konsumenten en unik upplevelse 

bidrar till att minnen kring varumärket skapas (Crnkic, 2018). Detta leder i sin tur till att 

konsumenten värderar och upplever företaget eller produkten alltmer positivt, utefter 

den fysiska miljö som erbjuds (Scherr, 2018). Gabriel och Lang (2015) bekräftar och 

påvisar att konsumenter inte endast köper produkter utefter dess egenskaper, utan även 

för dess betydelse. Genom detta förklarar författarna att nyckeln till modern hedonism  
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är strävan efter individuell tillfredsställelse samt sociala erfarenheter. Detta bör ske via 

en känslomässig upplevelse och bidrar till att övrig stimuli inte blir av lika stor vikt.  
  

Scherr (2018) belyser att en temporär butik är ett sätt för företag att skapa 

marknadsprofilering. Detta genom att den primära anledningen inte är försäljningen, 

utan att skapa en kvalitetsstämpel på produkten. Denna kvalitetsstämpel leder i sin tur 

till att konsumenterna lättare kommer ihåg varumärket till nästkommande köpbeslut. 

Gabriel och Lang (2015) benämner att konsumenten dras till att utforska samt uppleva 

produkter, för att på så vis associera dessa produkter till företaget. Detta är något Niehm 

et al. (2006) belyser som upplevelsemarknadsföring och är en typ av marknadsföring 

som i sin tur skapar ett emotionellt engagemang och sensoriska upplevelser hos 

konsumenten. Något som Scherr (2018) instämmer med och fastslår som de två 

viktigaste grundstenarna inom upplevelsevärlden. Dessa blir av stor vikt när det 

kommer till öppning av en temporär butik. Gabriel och Lang (2015) sammanfattar detta 

med att: “modern hedonisk konsument konsumerar för tillfredsställelse, istället för ett 

fysiologiskt behov”.  
  

4.2.2 Strävan efter tillfredsställelse 

Enligt Campbell (1987); Belk et al. (2003) ses konsumenten aldrig helt nöjd och 

eftersträvar därför alltid något nytt samt unikt. Detta instämmer Hernell (2018) med och 

anser att konsumenter har en kontinuerlig strävan efter nya produkter och ytterligare 

tillfredsställelser. Campbell (1987); Belk et al (2003); Hernell (2018) poängterar detta 

genom att konsumenter eftersträvar en konstant nivå av lust. Anledningen till denna 

eftersträvan menar Campbell (1987) finns på grund av att konsumenten befinner sig i en 

detaljhandel som ständigt tävlar om dess uppmärksamhet.  
  

Belk et al. (2003) tar upp i sin modell (se punkt: 3.2.2 för modell) att konsumenter 

oavbrutet strävar efter nya produkter. Oavsett om konsumenten inhandlat en produkt 

som hen länge längtat efter, finns lusten och hoppet fortfarande kvar, för att konsumera 

något nytt. Detta leder till att konsumenten aldrig känner sig helt nöjd eller 

tillfredsställd. Crnkic (2018) förkunnar att konsumentens eftersträvan till nya produkter 

påverkar dess val gällande att exempelvis besöka köpcentrumet Mall of Scandinavia ett 

flertal gånger i månaden, eftersom de kontinuerligt arbetar med att erbjuda deras 

besökare något nytt och spännande. Respondenten anser att ett köpcentrums 
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nyhetsvärde är det som i sin tur påverkar konsumenters inställning samt eftersträva till 

lust och hopp inför nya konsumtionsmöjligheter.  
  

4.3 Service-Dominant logic 

Den nya eran som Lusch och Vargo (2009) menar växt sig fram innefattar att företag 

bör anamma vikten av vad konsumenterna kan komma att tillföra företaget. Genom att 

konsumenter fått en större roll och därmed ses som medproducenter i företagets 

marknadsföring har gapet mellan företag och konsumenter minskat. Enligt Scherr 

(2018) underlättar den temporära butiken för konsumenten som vill känna sig mer 

involverad i företaget eller för de konsumenter som känner osäkerhet gällande att 

konsumera via den digitala plattformen. Vid öppning av temporär butik skapas en fysisk 

miljö där ett möte med varumärket sker samt att konsumenten kan känna större 

delaktighet i företaget processer (Niehm et al, 2006). I detta möte skapas ett mervärde 

hos konsumenten som i sin tur bidrar till att de känner en större koppling gentemot 

företaget (Scherr, 2018). Detta bidrar i sin tur till att konsumenten känner sig samt ses 

som en medproducent. Precis som Lusch och Vargo (2009) anser Crnkic (2018); Scherr 

(2018) att se konsumenten som en medproducent därmed blir till fördel i företagets 

marknadsföring.  

 

4.3.1 Värdeerbjudande 

Genom intervjun förkunnar Scherr (2018) att det inte finns någon relation via de 

digitala butikerna. Som konsument tas köpbesluten istället utifrån ett 

självförverkligande, där produkterna bör överensstämma med idealjaget samt erbjuda 

något mer, än själva produkten. Echerverri och Edvardsson (2012) beskriver detta som 

ett värdeerbjudande och är en viktig del i företags marknadsföringsstrategi. De löften 

företag sänder ut gentemot kund måste uppfyllas av de förväntningar och krav som 

konsumenten skapat. Gummesson (2014) stärker detta samt informantens uttalande, 

genom att återigen påvisa vikten av att företag måste involvera konsumenterna 

ytterligare. Görs detta skapas ett mervärde, utöver själva produkten. Om den personliga 

kontakten inte existerar utgår konsumenten endast utifrån att försöka uppfylla 

självförverkligande, genom de produkter som konsumeras. Detta leder i sin tur till att 

den personliga kontakten med företaget försummas eftersom konsumenters köpbeslut 

endast utgår från vad varumärket istället “står för”. För att skapa en större närkontakt 

med sina konsumenter anser Scherr (2018); Crnkic (2018) att de digitala butikerna bör 
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välja att öppna en temporär butik. Vidare menar Crnkic (2018) att företag måste komma 

ut och träffa sin slutkonsument, för att denna relation ska kunna skapas.  

 

“Vikten ligger i att integrera med sin slutkonsument och det enda sättet man kan göra 

det är genom att möta dem på plats” (Crnkic, 2018-05-16) 

 

Det blir därmed viktigt för konsumenten att känna sig mer delaktig i processen, vilket 

respondenterna menar kan ske vid öppning av temporär butik (Crnkic, 2018; Scherr, 

2018). Gummesson (2014) fastslår genom detta att huvudsyftet med S-D logic därmed 

är att konsumenten får en mer betydelsefull och aktiv medverkan i företaget.  
  

Trots att Scherr (2018) är positivt inställd gentemot temporära butiker belyser han att 

det även finns utmaningar gällande dessa. Respondenten påvisar därav att en utmaning 

kan vara att konsumenten kan känna viss osäkerhet när det kommer till reklamation 

eller byte av en produkt, som köpts i en temporär butik. Detta kan bidra till att 

konsumenterna inte känner sig delaktig i processen och på så vis överväger sitt 

köpbeslut. Arbetar företag däremot med att delge tydliga riktlinjer samt påvisar hur 

konsumenten kan gå tillväga i dessa frågor leder det istället till bättre relation och ett 

närmande från konsumentens sida (Scherr, 2018; Grönroos, 2015). Genom den 

utmaning Scherr (2018) ser gällande de temporära butikern har företaget Pop Up 

Agency börjat utvevklas en ny plattform. Denna plattform ska komma att hjälpa 

konsumenterna att snabbare hitta information och på så vis bli mer delaktiga samt 

minska dess osäkerhet. De vill genom denna plattform att konsumenterna lättare ska 

komma i kontakt med de temporära butiker som företaget tagit fram. Han tror att detta i 

sin tur kan leda till en tryggare och mer säker relation gentemot företagen. Detta är 

något som Grönroos och Voima (2013) tar upp att företag bör engagera sig mer i hur de 

kan komma i kontakt med sina konsumenter samt hjälpa dem på ett mer personligt plan. 

Görs detta kan företag personifiera dess värdeerbjudande de skapat samt göra 

konsumenten till en mer involverad medproducent. Detta instämmer även Hernell 

(2018); Crnkic (2018); Anselmsson (2018) med samt anser att detta är en oerhört viktig 

del i skapandet av värdeerbjudandet.  
  

4.3.2 Consumer Relationship Management  

Det gäller att företag lägger sina resurser på att utveckla redan existerande relationer 

gentemot sina kunder, istället för att endast fokusera på att skapa nya relationer 
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(Storbacka & Lehtinen, 2012). Scherr (2018) konstaterar att företag, genom att öppna 

en temporär butik, kan lägga mer fokus på de redan befintliga relationerna som 

existerar, istället för att lägga stor vikt vid nya. Vid öppning av en temporär butik kan 

redan befintliga konsumenter förflyttas till att träffa företaget på ett mer fysiskt plan och 

på så vis utvecklas relationen från endast digital till skapandet av en bättre kontakt. 

Crnkic (2018) instämmer och belyser vikten av att integrera med sina konsumenter, 

vilket hon anser endast kan ske vid ett fysiskt möte. Om företag tar tillvara på att träffa 

sina konsumenter i en fysisk miljö menar respondenten att relationen mellan dem stärks. 

Känner sig konsumenten hörd och sedd kommer de får större tillit gentemot företaget. 

Att möta sin slutkonsument anser informanten kan bidra till att företag vinner 

marknadsandelar. Storbacka och Lehtinen (2012) anser genom sin teori att detta skapar 

ett ömsesidigt värde mellan konsumenten och återförsäljaren. 
  

4.4 Fygital 
Scherr (2018); Crnkic (2018) belyser temporära butiker som ett sätt för företag, vid 

endast digitala plattformar, att komma ut och träffa sina konsumenter. Hernell (2018) 

menar att företag bör befinna sig på flertal plattformar, för att på så vis kunna nå sin 

slutkonsument smidigare. Detta nämner Bourseau (2016) som begreppet fygital och 

bidrar till att konsumenten får något utöver den traditionella verksamheten. Scherr 

(2018) förklarar att när det kommer till att handla online vågar inte konsumenterna alltid 

chansa gällande vad företaget eventuellt kan komma att erbjuda. Detta leder till att 

konsumenterna väljer de mer välkända eller större varumärken framför de mindre mer 

oetablerade. Anselmsson (2018) förkunnar att människor ofta blir “inrutade” när det 

kommer till val av butik. Genom detta förklarar han att konsumenter oftast väljer de 

butiker de tidigare konsumerat i. Konsumenterna väljer därmed ett redan befintligt top-

of-mind företag eller ett företag de redan vet placeringen på. Detta på grund av att 

konsumenten väljer bekvämlighet framför något nytt samt att de besitter en klar bild 

över hur de kan navigera sig igenom butiken. Anselmsson (2018) fortsätter förklara att 

dessa val grundar sig i att konsumenter vill känna trygghet samt förståelse av den 

serviceprocess eller leverans företaget erbjuder.  
  

Scherr (2018) fastställer att det är av stor vikt att företag kommer ut och träffar sina 

konsumenter, skapar delaktighet och visar att det finns något utöver den digitala 

plattformen. Bourseau (2016); Rosenström (2016); Svensk Handel (2018) poängterar att 
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företag bör satsa mer på kombinationen mellan den fysiska och digitala handeln, 

eftersom detta kan hjälpa företag att skapa större konkurrensfördel på marknaden. 

Scherr (2018) belyser att det finns både fördelar samt nackdelar med den digitala och 

fysiska plattformen. Fördelen med e-handeln är att det finns ett stort utbud av företag 

som säljer liknande produkter, vilket bidrar till att många konsumenter väljer att handla 

online på grund av bekvämlighet samt att en prisjämförelse lättare kan göras. Fördelen 

med den fysiska butiken är istället relationen som kan utvecklas samt skapas gentemot 

företaget. Arbetar företag dock med båda dessa delar, skapas en förmån hos 

konsumenten. Detta förkunnar Joy (2015) som begreppen bricks and clicks. Författaren 

påvisar att ett exempel på hur kombination av dessa kanaler kan ske, detta genom att en 

konsument kan konsumera online och hämta ordern i fysisk butik. Crnkic (2018) 

påvisar att om företag befinner sig i en fysisk miljö skapas en större trygghet gentemot 

konsumenten och de kan på så vis känna en större tillit till vad de konsumerar. 

Respondenten menar att företag som finns både fysiskt och online kan underlätta samt 

anpassa sig efter den moderna konsumenten. Det blir därav viktigt att den fysiska 

miljön speglar det företaget står för digitalt.  
  

”Den som kan ha samma höga servicegrad på nätet som i butik,  

de kommer vinna” (Scherr, 2018-04-13)  

 

4.4.1 Att lägga till ett lager 

Hernell (2018) förklarar att e-handelsföretag, som har sina vanliga försäljningskanaler 

digitalt, kan marknadsföra sig lättare om de öppnar en temporär butik. Vid öppning av 

sådan butik kan de även hjälpa att driva trafik till sin ordinarie e-handel. Detta delar 

Scherr (2018); Crnkic (2018) åsikt med och belyser även de, vikten av att företag bör 

finnas både fysiskt och digitalt. Detta överensstämmer med vad Bourseau (2016); 

Rosenström (2016); Svensk Handel (2018) påvisar i tidigare teorier. Bourseau (2016) 

fortsätter förklara att om ett företag använder sig av multisensorer kan detta i sin tur 

leda till att skapa en större trygghet hos konsumenten. Författaren konstaterar att om 

företag “lägger till ett lager” till sin ordinarie verksamhet, skapas oväntade upplevelser.  
  

Anselmsson (2018) förklarar att det kan vara ett “smart drag” av mindre onlineföretag 

att testa marknadsföra sig fysiskt eller vice versa. Följaktligen påvisar han att om 

företag testar en ny marknad de inte tidigare befunnit sig på, skapas en större 

trovärdighet samt en genuin känsla av att företaget “finns på riktigt”. Vidare förklarar 
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Hernell (2018) att hon inte tror att något företag klarar av att driva detaljhandel med 

hjälp av endast temporära butiker, utan fortsätter förklara att detta är en aktivitet som 

görs endast för att stärka andra försäljningskanaler. Anselmsson (2018) instämmer och 

ser den temporära butiken som ett marknadsföringsverktyg. Företag gynnas av att finnas 

både på en digital plattform, i fysiskt form av en permanent butik samt genom att jobba 

med temporära butiker (Hernell, 2018). Hon påvisar att företag måste arbeta med alla 

sina kanaler för att lyckas ta marknadsandelar.  
  

”Man måste som företag arbeta i 360 grader” 

(Hernell, 2018-04-27) 

  

Genom detta citat menar Hernell (2018) att det blir viktigt för företag att arbeta med 

samtliga kanaler och att den temporära butiken endast är till för att stärka dem andra 

kanalerna, i ett marknadsföringssyfte. Rosenström (2016) anser att framgångsreceptet 

hos ett företag är att etablera sig både fysiskt och digitalt. I och med detta påvisar 

författaren att multikanaler kan bidra till en bättre samordning samt en mer integrerar 

helhet hos företaget. Crnkic (2018) delar denna åsikt med ovanstående respondent och 

författare. Informanten konstaterar att det är extremt viktigt för företag att finnas i 

samtliga kanaler för att på så vis få en så stor räckvidd som möjligt. Finns företag endast 

online kan de eventuellt gå miste om ett stort kundsegment som inte befinner sig på 

denna plattform.  
  

“För att bli störst och bäst - måste man finnas i samtliga kanaler”  

(Crnkic, 2018-05-16) 

  

4.4.2 High touch och High tech 

Scherr (2018) menar att företag inte endast kan fokusera på digitala plattformar 

eftersom han förutspår en anti-trend, i och med digitaliseringens snabba utveckling. Han 

tror att många som handlar online gör det på grund av de ser detta som något 

tidseffektivt. Dock ställer respondenten sig frågan gällande vad konsumenter gör med 

den tid de “sparar” på att inte handla i fysiska butiker. Grönroos (2015) hävdar att ett 

företags processer kan påverka hur tidseffektivt en kund kan känna att ett köp kan 

komma att bli. Detta beror på hur pass involverad personalen eller hur pass utvecklas 

tekniken inom ett företag är. Dessa delar måste dock vara tillgängliga på så vis att det 

underlättar för konsumenten om ett problem uppstår. Gummesson (2014) instämmer 
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och uppger att desto mer teknisk en process bli, desto kunnigare och mer serviceinriktad 

personal krävs, när ett problem väl uppstår. Crnkic (2018) förkunnar att företag och 

varumärken som klarar sig bäst på marknaden är de som skapar symbios mellan dessa 

världar. Respondenten tar upp ett exempel på ett företag som lyckats bra med detta. 

Exempelföretaget har varit ledande inom e-handeln en längre tid genom att de erbjudit 

konsumenterna bekväma lösningar. De erbjuder konsumenter som konsumerat online 

enkla returer, genom att de erbjuder dem att lämna tillbaka produkterna i dess fysiska 

butiken. Detta skapar en mer närkontakt till företaget, vilket respondenten tror är en 

anledning till att många återkommer inför nästkommande köp.  
  

“Man måste lösa en symbios mellan de olika världarna”  

(Crnkic, 2018-05-16) 

  

Scherr (2018) förutspår dock att tekniken kommer utvecklas ytterligare och erbjuda 

funktioner där konsumenten själv kan bestämma när de behöver produkten eller en 

tjänst. Beroende på när behovet uppstår anser han att företag måste kunna leverera detta 

“om två dagar, imorgon eller nu”. För att detta ska fungera bör företag finnas både 

digitalt och fysiskt men viktigast av allt tror respondenten blir att företag hjälper företag 

(B2B). Detta innebär enligt Scherr (2018) att konsumenten ska få tillgång till 

produkterna när behovet uppstår, även om det är hos ett konkurrerande företag. 

Funktionen high tech och high touch anser respondenten därav bli ännu viktigare i 

framtiden. Detta eftersom denna funktion kommer dra fördel hos inblandade företag på 

så vis att kunden blir nöjd och återkommer.  
  

4.4.3 Mellanmänsklig aspekt 

Hernell (2018) hävdar att en större fygital detaljhandel kommer att utvecklas. Dock tror 

hon att detta kommer ske på ett mer flexibelt, kreativt och annorlunda sätt. Vidare tar 

hon upp ett exempel om ett företag som stationerat sig på en buss, och på så vis kan 

anpassa sig utefter sin målgrupp. I detta exempel åkte företaget med hjälp av sin buss 

till olika campus runt om i USA och sålde glasögon till studenter. Tack vare företagets 

flexibilitet kunde dem pricka in vart deras målgrupp för tillfället befann sig, oavsett om 

de var på “springbreak” eller om det var studenternas första dag på campus. Rosenström 

(2016) tror att en mer fygital värld kommer att höja konsumentens medvetenhet 

gällande varumärket. Det blir därmed viktigt för företag att följa med på de mest 

aktuella trender samt veta var dess målgrupp befinner sig. Författaren noterar att: 
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“Att finnas både fysiskt och på nätet förväntas vara framgångsreceptet” 

(Rosenström, 2016, s.17)   
  

Bourseau (2016); Hernell (2018) delar denna åsikt och tillägger att genom utveckling av 

sitt varumärke kan detta i sin tur leda till att skapa en mer djupgående relation till sina 

konsumenter. Detta genom att arbeta kring de strategier företaget använder sig av.  
  

4.4.4 Taktil aspekt 

Scherr (2018) ser fördelar i att öppna temporära butiker. En fördel är att ge 

konsumenten möjlighet att “känna och klämma” på de produkter som erbjuds. Detta 

behov ser Rosenström (2016) som en mindre viktig faktor genom e-handelns stora 

framväxt. Författaren uppger däremot att de fysiska butiker fortfarande har viss 

betydelse när det kommer till dess fördel att kunna “känna och klämma”. Vidare nämner 

författaren att om de fysiska butikerna inte finns tillgängliga, försvinner vikten av att 

använda det taktila sinnet. Finns de fysiska butikerna inte nära till hands kommer 

konsumenten välja e-handeln över dessa. Detta är något som Hernell (2018); 

Anselmsson (2018) instämmer med. Vidare påvisar de att den fysiska butikens framtid 

hänger på hur pass tillgängliga de kommer att vara för konsumenten. Är de inte 

tillgängliga nog anser respondenterna att permanenta butiken istället kommer försvinna 

mer och mer. De fysiska butikerna som kommer att finnas kvar i framtiden är, enligt 

respondenterna, endast de butiker som är placerade på “bästa läget” i större städer.  
  

4.5 Pop Up 

Hernell (2018) definierar en temporär butik som en butik med ett kort kontrakt samt 

befinner sig på en miljö utöver den ordinarie plattformen. Anledning till öppning av 

temporär butik är enligt respondenterna till för att varumärken vill etablera sig eller testa 

en ny marknad (Scherr, 2018; Hernell, 2018; Anselmsson, 2018; Crnkic, 2018). Hernell 

(2018) förklarar att använda denna del, som en del i en marknadsföringsstrategi, kan 

vara när företag vill testa en specifik målgrupp, lansering av ny produkt eller göra en 

extra marknadsföringskampanj. Ytterligare förklarar respondenten att syftet med 

användning av en temporär butik är dels för att skapa uppmärksamhet, marknadsföring 

kring sitt varumärke samt att vara mer flexibel. Detta instämmer gällande vad Surchi 

(2010); Neihm et al. (2006) benämner i sin litteratur. Författarna pratar om att den 
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temporära butiken ses som en betydelsefull innovation inom marknadsföring och på så 

vis ett bra sätt att skapa nyfikenhet och upplevelser.  
  

Surchi (2010) fastslår att en temporär butik erbjuder något utöver själva produkten, 

vilket Niehm et al. (2006); Vargo och Lusch (2008); Grönroos (2015) delar åsikt med 

samt anser vara av stor vikt. De menar att den moderna konsumenten eftersträvar 

underhållning, kommunikation som berör deras olika sinnen samt något som framkallar 

känslor. Samtliga informanterna överensstämmer även gällande detta (Scherr, 2018; 

Hernell, 2018; Anselmsson, 2018; Crnkic, 2018).  
  

Surchi (2010); Wang (2014) anser att en temporär butik är en innovativ samt 

experimentellt tillvägagångssätt för att konkurrera på marknaden. Författarna menar att 

målet med denna typ av butik är till för att skapa ett starkt minne hos konsumenterna 

samt en stark koppling till varumärket. Scherr (2018) konstaterar att denna 

framgångssaga är motivet till att öppna en temporär butik. Vidare förkunnar 

informanten att alla de företag som beslutar sig om att lägga till denna del, som en del i 

en marknadsföringsstrategi, gör det med anledning som försäljningskanal eller i 

marknadsföringssyfte. Genom detta påvisar han att de temporära butiker kan användas 

som varumärkesprofilering, för på så vis skapa starka minnen kopplat till företaget. Ett 

exempel han nämner är företag som erbjuder provsmakning, för att på så vis få 

konsumenterna att koppla samman en produkt och ett varumärke, inför deras 

nästkommande köp.  
  

“Det handlar om att chockera kunden och på så vis bli ihågkommen”  

(Scherr, 2018-04-13) 

  

4.5.1 Den temporära butikens syfte 

Kaydo (2014) fastställer att en temporär butik kan ha olika användningsområden och 

därmed syften. Att som företag exempelvis komma över en tom lokal eller ett 

hyreskontrakt under en kortare period kan vara av avgörande vikt när det kommer till att 

bepröva ny marknad. Scherr (2018); Crnkic (2018) påvisar att de därav arbetar med 

olika typer av lokaler samt hyresperioder för att på så vis kunna matcha deras 

återförsäljares behov, angående en temporär butik. Detta menar respondenterna innebär 

att företag kan ha en butik med en hyresperiod från en dag upp till nio månader.   
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“Att väcka liv i tomma lokaler genom att låta nya spännande butikskoncept testa 

marknaden, under en kort period, är mer än en trend”  
(Scherr, 2018-04-13) 

  

Anselmsson (2018) menar att en temporär butik måste löna sig i längden och tror inte på 

konceptet att bara “poppa upp” i några veckor. Detta eftersom han ser att det tar längre 

tid för en konsument att lära sig var företaget befinner sig samt i vilken miljö de är 

belägna i. Han anser dock att ett mindre oetablerade onlineföretag kan dra fördel i att 

testa marknaden, under en kortare period, i en större attraktiv galleria. Detta ser han som 

det smartaste sättet att marknadsföra sig på men ser risken i att endast vara där tillfälligt. 

Vidare påvisar respondenten att ett större etablerat företag kan vara till hjälp för de 

permanenta butikerna inne i ett köpcentrum, men ser detta mer som ett PR-trick från 

företags sida, istället som ett försäljningssyfte.  
  

Crnkic (2018) anser att syftet bakom en temporär butik inte är att tjäna pengar, utan 

istället är ett sätt att marknadsföra sitt företag på. Men om etableringen görs på “rätt 

sätt”, om flertal sinnen tilltalas samt om kunden blir engagerad så kan detta även bidra 

till en framgångsrik försäljning. Detta anser respondenten resulterar i ROI, return-of-

investment, trots om detta inte var utgångspunkten.  
  

Crnkic (2018) tar upp ett exempel angående modeföretaget Chiquelle där huvudsyftet 

var att öppna en temporär butik, i marknadsföringssyfte, under en vecka. Detta 

förlängdes, på grund av en otrolig framgångsrik kampanj, till två, sedan tre och slutligen 

fyra veckor. Efter detta skrevs kontraktet istället om till en temporär butik som 

försäljningskanal och det nya avtalet resulterade i fyra månader. Respondenten påvisar 

att detta exempel är vanligt och därmed en anledning till varför de temporära butikerna 

blivit ett framgångsrikt koncept. Informanten förkunnar att detta kan bidra till en win-

win situation, detta eftersom onlineföretag får komma ut och möta sitt kundsegment 

samt att konsumenterna skapar tillförlitlighet gentemot företaget. Slutligen poängterar 

informanten att detta är en stor anledning till varför företag kommer fortsätta välja dessa 

korttidskontrakt samt att detta fenomen endast kommer fortsätta växa inom 

detaljhandeln. 

Ett annat användningsområde Kaydo (2014) fastslår är att en temporär butik ses som ett 

bra sätt att skapa en mer personligt relation gentemot konsumenten. Detta delar Scherr 

(2018) åsikt med och menar att “det finns inga relationer online”. Vidare påvisar han att 
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konsumenten endast handlar online för att de är positivt inställda gällande själva 

varumärket. Kaydo (2014) fortsätter förklara att denna typ av butik kan bidra till att 

relationen skapas eller stärks, vilket Hernell (2018) instämmer med. Detta beskriva 

Kaydo (2014); Klein et al. (2016) i sin tur även kan leda till att företag kan locka till sig 

konsumenter, som inte redan befinner sig på den digitala plattformen.   
   

4.5.2 Marknadsföringsstrategi 

Surchi (2010); Niehm et al. (2006) menar att en traditionell marknadsföringsstrategi inte 

kan leverera det som en temporär butik kan. De temporära butikerna erbjuder istället 

något unikt, personligt samt skapar en annorlunda upplevelse. Att använda denna typ av 

butik, som en del i en marknadsföringsstrategi, anser Scherr (2018) kan komma att vara 

till företaget fördel. Han tar upp exemplet gällande ett företag som säljer cyklar och 

påvisar att de endast bör använda denna typ av butik under vår/sommar-säsong. Genom 

detta påvisar han att företag kan testa samt utnyttja olika säljperioder, för att se vad som 

är mest förmånligt för dem. Anselmsson (2018) instämmer samt belyser att en temporär 

butik kan, till dess fördel, öppna upp endast under högsäsong kopplat till vad företaget 

säljer. Han benämner ett annat exempel där butiken kan öppna upp under exempelvis 

julhandeln, vilket han anser bringa en vinst på cirka 30-50 procent av hela 

årsförsäljningen.  
  

“Man bör som företag testa samt utnyttja olika säljperioder” 

(Scherr, 2018-04-13) 

  

Att befinna sig i en fysisk miljö anser Hernell (2018); Crnkic (2018) skapa en mer 

personlig dialog gentemot företag, detta påvisar även Niehm et al. (2006) genom sin 

artikel. Vidare förklarar Hernell (2018) att det blir viktigt för konsumenten att få 

uppleva företaget och dess personal mer ansikte-mot-ansikte. Detta anser hon blir till 

fördel gentemot företaget på så vis att det skapas ett positivt word-of-mouth, vilket 

Klein et al. (2016) instämmer gällande. Genom detta tog Hernell (2018) upp ett 

exempel på företaget: & Other Stories, som offererat ett konstföretag att ställa ut i deras 

butik, som en ateljé. Att kombinera sitt företag med ett annat företag av samma stil samt 

design skapade, enligt respondenten, en positiv atmosfär. Detta bringade att ett mer 

oetablerat företag drog fördel av ett mer etablerat företag samt väckte ett intresse för 

både konsumenter till företaget och de som inte tidigare hört talas om dem. Detta spred 

sig i sin tur via sociala medier och gav mycket uppmärksamhet till de båda företagen.  
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Att de fysiska butikerna blir allt mer uråldriga anser Johnson (2017) är en stor anledning 

till att de temporära butikerna samt e-handeln växt sig stort. Genom detta anser han att 

företag inte får missa denna stora trend. Detta instämmer samtliga respondenter med 

(Scherr, 2018; Hernell, 2018; Anselmsson, 2018; Crnkic, 2018). Crnkic (2018) uppger 

genom detta att denna trend endast kommer att fortsätta expandera och växa sig allt 

större inom detaljhandeln.  
  

4.5.3 Temporära butiker som verktyg 

Hernell (2018) fastslår att den temporära butiken kan öppnas för att stärka samt hjälpa 

företagets samtliga kanaler. Att använda den temporära butiken som ett verktyg när det 

kommer till kommunikation och försäljning är även något Surchi (2010) belyser samt 

anser kan bidra till att stärka företagets image och identitet. Hernell (2018) fortsätter 

förklara att detta verktyg därmed kan komma att hjälpa företaget driva trafik till dess e-

handel, vilket Scherr (2018) instämmer med. Den temporära butiken som öppnas måste 

bli av positiv aspekt, för att uppfylla dess syfte samt skapa något minnesvärt gentemot 

kund (Hernell, 2018; Klein et al, 2016).  
  

På den konkurrenskraftiga marknaden anser Surchi (2010) att nylanserade produkter 

relativt snabbt och lätt kan försvinna i mängden. Detta delar Scherr (2018) åsikt med 

och påvisar att en stor anledning till att företag bör använda de temporära butikerna, 

som verktyg, är för att testa olika sorters marknader. Ännu en anledning respondenten 

uppger är att företag kan skapa större insikt om dess framtida etablering samt få chansen 

att testa olika koncept. Vidare anser han att alla sorters företag, stora som små, bör 

använda detta verktyg, oavsett om det gäller exklusiva klockor, bilar eller budget 

produkter. Informanten menar dock att den temporära butiken inte får representera en 

outletbutik eftersom detta inte är av samma innebörd. En outlet är något som står för 

utförsäljning eller kan kopplas med varor av “sämre kvalitet”.  
  

Klein et al. (2016) diskuterar gällande om de temporära butikerna ska vara ett 

komplement till företagets ordinarie identitet eller om det bör vara något “utöver det 

vanliga”, som i sin tur genererar uppmärksamhet. Hernell (2018) instämmer delvis och 

förkunnar att de temporära butikerna endast bör vara ett komplement till företagets 

ordinarie identitet, för att på så vis spegla vad företaget står för. Hon anser däremot att 

den temporära butiken inte är hållbart att använda som en försäljningskanal, utan endast 
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som en del i en marknadsföringsstrategi. Scherr (2018) uppskattar att cirka 60 procent 

av alla företag som öppnar en temporär butik gör det som en form av försäljningskanal, 

medan resterande gör det i marknadsföringssyfte. Oavsett anledning till öppning av 

temporär butik lägger inte respondenten någon större vikt vid om detta är kopplat till 

dess ordinarie identitet eller om företaget skapar något “utöver det vanliga”. Han 

påvisar istället att: 
  

“Det handlar i slutskedet alltid om att skapa sig en marknadsprofilering”  

(Scherr, 2018-04-13)  
  

Bahr och Ford (2010) undersöker istället känslorna kring en temporär butik samt vad de 

kan frambringa och anser att detta verktyg inte alltid fungerar. De menar att denna butik  

kan skapa en mildare irritation eller uppfattas som “störningsmoment”. Anselmsson 

(2018) instämmer med detta eftersom han bekräftar att många temporära butiker “bara 

dyker upp” och genom detta skapas inte någon större tyngd i vad de faktiskt står för. 

Vidare påvisar han att detta leder till att konsumenterna inte lär känna företaget “på 

riktigt” eller om de ens hinner upptäcka butiken förens den stänger. Hernell (2018) 

anser att endast ha en temporär butik som marknadsföringsstrategi inte är ett hållbart 

koncept. Även Anselmsson (2018) anser att de temporära butikerna i framtiden kommer 

behöva ta nya former, såsom exempelvis försäkringsbolag, hälsoundersökning, 

rådgivning eller föreläsning. Vilket han i sin tur hoppas ska bringa bättre samt billigare 

tjänster, där tillgängligheten ökar - det är ett koncept han verkligen tror på. 

 

4.6 Egen Modell  
Med bakgrund i den upplevelseekonomi som styr detaljhandeln, som även varit 

grundstommen genom denna studie. Studiens resultat påvisar hur upplevelseekonomin 

kommit att påverka öppning av temporär butik samt de bakomliggande motiven till 

detta. Backman (1985) poängterar att tabeller samt modeller fyller en stor funktion vid 

presentation av resultatet. Nedan presenteras en mer neutral beskrivning av utfallet, med 

hjälp av den modell som skapats. Vissa tolkningar kommer lyftas för att få en djupare 

förståelse till hur studiens komponenter sammankopplats. En mer utförlig beskrivning 

angående studiens modellen kommer dock att finnas i punkt 5, analys och slutsats.   
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Studiens framtagna modell:  

 

(Påhlsson & Thell, 2018) 

 

Eftersom studien grundar sig i en explorativ undersökning har de intervjuer som utförts 

skapat underlaget för de teorier som tagits fram. Modellen baseras därmed genom en 

sammankoppling av empiri samt teori. Detta gör att modellen representerar de 

huvudbegrepp som berörts genom studien och skapar en större överblick. Dessa 

huvudbegrepp består av: Upplevelseekonomi, Hedonism, S-D logic, Fygital samt Pop 

Up. Modellen ses som ett instrument eller ett analysverktyg av de bakomliggande 

strategier som krävs vid öppning av temporär butik. Att bryta ner studien i dessa 

beståndsdelar skapas möjligen en tydlighet i hur detaljhandeln kommit att ändras. Detta 

återigen med upplevelseekonomin som bas. Modellens syfte är att bringa förståelse 

samt göra studien mer greppbar.  
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5 Analys och Slutsats 

 
I följande avsnitt kopplas forskningsfrågor samt insamlad data samman. Detta genom 

en analys av det som tidigare framkommit samt studiens slutsats. 

 
För att underlätta textens struktur menar Backman (1985) att en sammanfogning av 

slutsats samt analys kan skapa en bättre bild av de svar, som framkommit kopplade till 

de forskningsfrågor som ställts. I detta avsnitt kommer studiens författare benämnas 

som korrespondenter, för att särskilja på studiens och litteraturens författare. Likt 

tidigare avsnitt kommer studiens intervjupersoner skrivas i kursivt för att återigen skapa 

tydlighet, gällande “vem som säger vad”. 
 

5.1 Forskningsfråga 1 
v Vilka motiv finns bakom att öppna temporära butiker?  

 
 

5.1.1 Upplevelseekonomi 

Genom den upplevelseekonomi som präglar detaljhandeln blir det oerhört viktigt för 

företag att erbjuda kunden en upplevelse, således skapa något “utöver det vanliga” (Pine 

& Gilmore, 1998; Niehm et al, 2006; Vargo & Lusch, 2009; Svensk handel, 2017; 

Scherr, 2018). Företag har därmed i större utsträckning gått från det mer traditionella 

marknadsföringsynsättet, där fokus varit själva produkten, till att fokusera på vad 

produkten alstrar (Niehm et al, 2006). Eftersom det traditionella synsättet inte längre 

räcker till för att nå sitt kundsegment anser studiens korrespondenter att upplevelser är 

en av de viktigaste faktorerna när det kommer till mötet gentemot kund. Vikten av att 

bringa upplevelser är något Pine och Gilmore (1998) anser vara av stor vikt inom den 

detaljhandel som råder. Genom detta anser Scherr (2018) att den temporära butiken 

skapar något intressant och annorlunda. Respondenten belyser att: “den temporära 

butiken och upplevelseekonomin går hand i hand”.  
 

Att använda den temporära butiken anser Scherr (2018) skapar unika koncept och nya 

upplevelser. Studiens korrespondenter anser att företag, via traditionell marknadsföring, 

får en större utmaning i att uppnå dessa delar som de moderna konsumenterna 

eftersträvar. Öppnas istället en temporär butik kan denna upplevelse lättare skapas samt 

förstärkas, vilket Surchi (2010); Niehm et al. (2006) instämmer med. Hernell (2018); 
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Crnkic (2018) poängterar genom detta att en temporär butik är ett bra tillvägagångssätt 

att skapa samt framkalla känslor som i sin tur bidrar till en spännande upplevelser för 

konsumenten. Genom temporära butiker tror korrespondenterna att företag kan hitta nya 

tillvägagångssätt att sticka ut på den konkurrenskraftiga marknaden och ser detta som 

ett motiv till varför denna typ av butik centralt utvecklats samt bör fortsätta utvecklas.  
 

Eftersom konsumenter anammar nyheter mycket snabbare anser studiens 

korrespondenter att företag måste våga ta risker och på så vis utveckla sin verksamhet. 

Att våga ta dessa risker och applicera den temporära butiken är något Scherr (2018); 

Hernell (2018); Crnkic (2018) anser skapa nyfikenhet hos konsumenterna, vilket i sin 

tur bidrar till att de lättare bli ihågkomna. Anselmsson (2018) ställer sig delvis tveksam 

till denna strategi, eftersom han ser en utmaning i att vissa använder den som en 

“nödlösning”, endast för att fylla tomma lokaler. Studiens resultat menar genom detta 

att företag måste ha rätt bakomliggande motiv, för att kunna skapa ett lönsamt och 

lyckat nyhetsflöde kring den temporära butiken.  
 

Den upplevelseekonomi som präglas har bidragit till att konsumenterna kräver något 

utöver själva produkten. Genom detta anser Carú och Cova (2007); Solomon et al. 

(2016) att människans köpbeendet kommit att ändrats. Detta innebär att företag måste 

ändra sitt synsätt gällande konsumenters konsumtion. De måste istället börja engagera 

sina konsumenter både fysiskt, mentalt samt emotionellt, detta för att skapa reaktioner 

hos kunden vilket kan bidra till ett köpbeslut.  
 

5.1.2 Hedoniska värdet 

Studiens resultat påvisar att det hedoniska värdet har kommit att bli en allt mer viktig 

faktor, när det kommer till att påverka konsumentens köpbeslut samt skapa förtroende 

gentemot företag. Att skapa spänning, variation och ett emotionellt engagemang är 

enligt Hirschman och Holbrook (1982) några av de grundläggande aspekterna till 

begreppet hedonism. Även detta begrepp anser korrespondeterna bör vara en av de 

motiv till varför företag bör öppna en temporär butik.  
 

Att möjliggöra för konsumenten att de kan testa samt uppleva företagets produkter är 

något Scherr (2018); Hernell (2018); Crnkic (2018) anser vara en viktig faktor vid ett 

köpbeslut. För att detta köpbeslut ska tas måste företag i en fysisk miljö beröra 

konsumentens fantasi eller dess multisensoriska- och känslomässiga aspekter. Att 
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koppla stimuli vid produktmötet är något som den moderna konsumenten eftersträvar 

och bidrar i sin tur till att minnen krig varumärken skapas. Detta anser studiens resultat 

vara ett bakomliggande motiv, när det kommer till varför företag online bör applicera 

den temporära butiken i dess strategi. Crnkic (2018) menar att om detta görs leder det i 

sin tur till att konsumenten värderar och upplever företaget i en mer positiv bemärkelse, 

utefter det som erbjuds i den fysiska miljön. Företag bör även se den moderna 

konsumentens beständiga eftersträvan, gällande nya produkter, som ett bakomliggande 

motiv till öppning av temporär butik. Belk et al. (2003) menar via sin modell (se punkt: 

3.2.2 för modell) att konsumenterna aldrig känner sig helt tillfredsställda. Detta 

eftersom lust och hopp till konsumtion alltid finns som bakomliggande faktor vid ett 

köpbeslut. Korrespondenterna anser att detta bidra till att kunden ständigt söker nya 

upplevelser och produkter, som i sin tur kan tillfredsställa dess behov.  
 

5.1.3 Service-Dominant logic 

Lusch och Vargo (2009) påvisar att företag bör anamma vikten av vad dess 

konsumenter kan komma att bringa dem. Att som konsument få känna sig mer 

involverad i företagets processer, på en fysisk miljö, är något Scherr (2018) anser tar 

bort osäkerheten hos vissa konsumenter. Detta eftersom vissa konsumenter inte föredrar 

att konsumera på den digitala plattformen. Att skapa större delaktighet, genom öppning 

av temporär butik, kan därmed bidra till ett större mervärde hos konsumenten. Detta 

mervärde kan i sin tur leda till att kunden ses som en medproducent gentemot företaget 

och kan därmed generera fördelar i företagets marknadsföring. Gummesson (2014) 

menar att huvudsyftet med Service-Dominant logic är att se konsumenten som en 

betydelsefull och aktiv medaktör samt bringa ömsesidigt värde (CRM). Detta ser  

studiens korrespondenter även som ett bakomliggande motiv till öppning av temporär 

butik. Att integrerar med sina konsumenter, så att de känner sig sedda samt hörda, anser 

Scherr (2018); Crnkic (2018) endast är möjligt vid ett fysiskt möte. Detta anser studiens 

samtliga informanter leda till skapande av tillit och att relationen mellan kund och 

företag därmed stärks. Att finnas på den fysiska plattformen, där företag kan möta sin 

slutkonsument samt bringa ömsesidigt värde ses genom studiens resultat kan leda till att 

företaget vinner marknadsandelar.  
 

5.1.4 Fygital  

Att erbjuda konsumenten något utöver den traditionella verksamheten kan göras via 

kombinationen av den fysiska och digitala handeln (Bourseau, 2016). Detta inger stor 
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vikt till att företag får komma ut och träffa sina konsumenter. Genom den fysiska 

kontakten visar företag att det finns något “bakom” dess varumärke (Scherr, 2018; 

Hernell, 2018; Crnkic, 2018). Detta kan bidra till att konsumenten får större förståelse 

gentemot företag och vad de konsumerar. Kombinationen mellan dessa kanaler kan 

bidra till att företag kan skapa en större konkurrensfördel på marknaden. Dock anser 

Hernell (2018); Crnkic (2018) att det är viktigt att den fysiska miljön speglar vad 

företaget står för online. Görs denna kombination bidrar det till att företaget kan anpassa 

sig ytterligare efter den moderna konsumenten.  
 

Att lägga till den fysiska temporära butiken som komplement, kan vara ett fördelaktigt 

sätt att driva trafik till sin ordinarie e-handel (Scherr, 2018; Hernell, 2018; Crnkic, 

2018). Genom att använda dessa kanaler skapas multisensorer och bidrar, enligt 

studiens korrespondenter, till ett mer samordnat och integrerat företag. Kolterjahn 

(2011); Bourseau (2016); Rosenström (2016); Svensk Handeln (2017); anser att 

kombinationen av att finnas både fysiskt och digitalt är något företag bör se som ett 

framgångsrecept. 
 

5.1.5 Pop Up 

Genom ovannämnda analyser samt slutsatser som dragits konstaterar studien att dessa är 

betydelsefulla motiv bakom öppning av temporär butik. Detta även för att kunna vara en 

stark konkurrent inom detaljhandeln. Att vara innovativa och använda experimentella 

tillvägagångssätt är något företag bör se som stor fördel och användbara strategier. 

Detta eftersom det i sin tur leder till ett starkt minne, kopplat till varumärket. Dessa 

delar anser studiens korrespondenter vara motiv av stor tyngd till varför företag bör 

applicera temporär butik i sin marknadsföringsstrategi.  
 

5.1.6 Egen Modell  

Argumentationerna påvisas återigen kopplingarna som dragit samt varför studiens 

modell skapats. Dessa marknadsföringsinsatser som diskuterats måste, enligt studiens 

korrespondenter, finnas för att en positiv miljö vid öppning av en temporär butik ska bli 

möjlig (Hirschman & Holbrook, 1982; Schmitt, 1999; Niehm et al, 2006; Scherr, 2018). 

Studiens korrespondenter har sett ett samband mellan de begrepp som använts och anser 

att alla dessa delar bidrar till en större helhet. Detta anser studien bör vara 

bakomliggande motiv till öppning av en temporär butik.  
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(Påhlsson & Thell, 2018) 

 

Upplevelseekonomin belyser att värdet i upplevelsen har kommit att bli av större 

betydelse, än vad enbart produkten besitter. Detta innebär att företag måste skapa 

innovativa och minnesvärda upplevelser gentemot kund. Begreppet hedonism står för 

att det måste finnas stimuli och känslomässiga reaktioner gentemot produkterna för att 

konsumenterna ska bli tillfredsställda. Detta har kommit att bli av avgörande roll i 

konsumenternas fortsatta konsumtion. Begreppet S-D logic står för vikten av att företag 

måste arbeta med att få sin kund att känna sig som en medproducent i företagets 

processer och på så vis känna tillit. Fygital påvisar istället vikten av att kunna “arbeta i 

360 grader”, att företag måste använda multikanaler i sin strategi, för att nå ut till ett så 

stort kundsegment som möjligt. Dessa begrepp tror studiens korrespondenter även leder 

till att en positiv upplevelse samt att en hype skapas. Att erbjuda något som är 

tidsbegränsat bidrar till en unikhet samt att konsumenten, även kallad digitaliseringens 

drivkraft, får ta del i den upplevelse företaget erbjuder. Uteblir någon av dessa delar 

kommer den temporära butikens upplevelse inte vara stark nog att bli av framgångsrik 

karaktär.   
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5.2 Forskningsfråga 2 

v Hur använder sig företag av temporära butiker, som en del i sin 

marknadsföringsstrategi?  
 

5.2.1 Upplevelseekonomi 

Företag som vet hur de kan använda den temporära butiken, som en del i sin 

kommunikation, skapar fördelar genom att konsumenten vill delta i dess process samt 

vara en del av den upplevelse som erbjuds (Scherr, 2018). Vikten av att öka kundvärdet 

anser Schmitt (2003), genom sitt ramverk, har sin utgångspunkt i att företag måste 

skapa förståelse, ur ett kundperspektiv. Företag måste skapa sig en djupare förståelse 

gällande vad dess kunder upplever. Genom att förstå sin konsument kan företag komma 

att skapa något som engagerar kunden så pass mycket att de är villiga att åka en längre 

sträcka, för att delta i upplevelsen. Vet företag var de ska placera sig samt kan anpassa 

sig till närliggande butiker, anser korrespondenterna att en stor fördel skapas. Detta 

genom att företagets image gentemot kund stärks samt genererar därmed i en positiv 

marknadsföringsstrategi. Hernell (2018); Ingridz (2015) belyser att miljön samt 

atmosfären i den temporära butiken dock måste stämma överens med vad de speglar 

online, för att konsumenten ska känna igen butiken när den byter plattform.  
 

Mossberg (2015) anser att människan är en stor del i att förhöja samt stärka atmosfären, 

vidare är även tid, engagemang samt förutsägbarhet viktiga grundstenar när det kommer 

till upplevelserummet. En oförglömlig upplevelse skapar företag genom att befinna sig 

på en specifik plats under en specifik tid. Företag använder även denna typ av butik för 

att få sina konsumenter mer involverade i företagets processer vilket erbjuder det “lilla 

extra” i en fysisk miljö. Detta är något studiens respondenter samt korrespondenter 

anser inte går att få, på den digitala plattformen. Genom att företag, via en temporär 

butik, kan skapa uppdrivna förväntningar i upplevelserummet kan detta även resultera i 

en hype. Denna hype kan i sin tur leda till att “kunder lockar kunder” samt ett positivt 

word-of-mouth.  
 

5.2.2 Hedoniska värdet 

Att skapa en temporär butik som en marknadsprofilering anser Scherr (2018) bidrar till 

att företag primärt inte fokuserar på försäljning. Denna typ av butik fokuserar istället på 

en kvalitetsstämpel av varumärket, vilket bidrar till att de lättare blir ihågkomna av 

konsumenten. Att ge kunden möjlighet till att utforska samt uppleva produkterna i 
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fysisk miljö menar Gabriel och Lang (2015) bidrar till stor fördel hos de digitala 

butikerna. I detta möte skapas emotionell- och sensorisk tillfredsställelse hos kund, 

vilket Scherr (2018) samt studiens korrespondenter ser som två viktiga delar i denna typ 

av marknadsföringsstrategi. Studiens resultat visar även att företag måste anpassa sig 

efter den moderna hedoniska konsumenten. Detta på grund av att de konsumerar för 

tillfredsställelse, istället för fysiologiska behov.  
 

5.2.3 Service-Dominant logic 

Företag som befinner sig online men lägger till den temporära butik i sin 

marknadsföring har enligt korrespondenterna förstått vikten av att se sina konsumenter 

som medproducenter. Detta genom att de erbjuder något mer, utöver själva produkterna, 

nämligen ömsesidigt värde. Eftersom relationen förbises på den digitala plattformen, tas 

köpbeslutet istället utifrån vad produkten står för (Echerverri & Edvardsson, 2012; 

Gummesson, 2014; Scherr, 2018). Detta innebär att självförverkligande och idealjaget 

är det som i fokus på denna plattform. Vidare bidrar detta till att konsumenten köper det 

som produkterna “står för”, inte vad företaget kan komma att erbjuda utöver detta. För 

att skapa en bättre relation gentemot sina konsumenter måste företag komma ut och 

träffa sin slutkonsument (CRM). Företag som lägger till den fysiska plattformen, vet hur 

de ska gå tillväga för att få sin konsument att känna sig som en medproducent i 

företagets processer (Scherr, 2018; Hernell, 2018; Anselmsson, 2018; Crnkic, 2018).  
 

Scherr (2018) ser dock en utmaning gällande de temporära butikerna. Detta genom att 

vissa konsumenter kan känna en osäkerhet när det kommer till reklamationer eller byten 

av produkter. Företags tillvägagångssätt gällande dessa frågor, kan komma att påverka 

tilliten gentemot företaget samt hur den temporära butiken i slutskedet upplevs. 

Grönroos (2015); Scherr (2018) förkunnar att om företag arbetar med att delge tydliga 

riktlinjer, skapas istället ett närmande och därmed en bättre relation gentemot kund. 

Studiens resultat påvisar att värdeerbjudandet som sker, i hur företag använder den 

temporära butiken, är av avgörande betydelse. 
 

5.3.4 Fygital   

Att konsumera online innefattar enligt vissa konsumenter en större risk, detta eftersom 

att de inte alltid vågar chansa gällande vad okända företaget kan komma att erbjuda 

(Scherr, 2018). Anselmsson (2018) ser genom detta en fördel i att mindre oetablerade 

företag använder den temporära butiken för att synas och höras. Vidare menar han att 
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detta skapar en större trovärdighet samt en mer genuin känsla gällande att företaget 

“finns på riktigt”. Genom detta anser informanten att företag som använder de 

temporära butikerna som marknadsföringsverktyg vet att detta gynnar dem, i deras 

samtliga kanaler.  
 

Att skaffa symbios mellan de olika plattformar ser Crnkic (2018) samt studiens 

korrespondenter som ett bra tillvägagångssätt gentemot att nå ett större kundsegment. 

Detta eftersom konsumenterna själva kan välja vilket alternativ som passar dem bäst. 

Studiens resultat påvisar att kombinationen av high tech och high touch kommer bli en 

allt mer viktig funktion, för att få nöjda samt återkommande kunder. Även 

användningen av fygitala strategier kommer, enligt studiens korrespondenter, fortsätta 

öka markant. Detta genom att ett mer flexibelt, kreativt samt annorlunda sätt erbjuds 

gentemot konsumenten. Företag som anpassar sig efter sitt kundsegment anser studiens 

korrespondenter skapar en attraktiv marknadsföringsstrategi och i sin tur stora 

konkurrensfördelar.  
 

5.2.5 Pop up 

Företag som vill testa marknaden, nå en specifik målgrupp, lansera en ny produkt eller 

utföra en marknadsföringskampanj ser fördelar i den temporära butiken (Niehm et al. 

2006; Hernell, 2018). Detta på grund av att företag vill skapa uppmärksamhet eller 

marknadsföra sig på ett nytt sätt. Att använda denna marknadsföringsstrategi gör företag 

även för att utnyttja vissa säljperioder. Scherr (2018); Anselmsson (2018) ser fördelen i 

att öppna upp under högsäsong, eftersom detta generera i en vinst på 30-50 procent, av 

hela årsförsäljningen. Niehm et al. (2006); Klein et al. (2016) menar att företag 

använder denna typ av butik i marknadsförings- eller försäljningssyfte. Studiens resultat 

påvisar att respondenterna är oense om gällande i vilka situationer företag använder de 

olika syften. Scherr (2018) anser att företag först och främst använder den temporära 

butiken som en försäljningskanal, genom att “utnyttja” säljperioder.  Hernell (2018) ser 

dock inte syftet i att använda den temporära butiken som en ren försäljningskanal, utan 

främjar istället marknadsföringssyftet. Detta är något Anselmsson (2018) instämmer 

med, dock tror han att de temporära butikerna måste ta nya former för att vara ett 

hållbart koncept. Crnkic (2018) ser att företag primärt använder denna typ av butik som 

marknadsföringskanal, men ser även en stor fördel i att sedan övergå till 

försäljningskanal.  
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5.3 Forskningsfråga 3 

v Vilka roller spelar de taktila elementen i dessa strategier? 
 

Underhill (2009) belyser vikten av att konsumenter måste få användning av dess fem 

sinnen, för att kunna genomföra ett köpbeslut. Detta instämmer och poängterar Hernell 

(2018); Crnkic (2018) vikten gällande. Berörs inte människans sinnen i en positiv 

bemärkelse, kommer inte heller ett köpbeslut att tas. Underhill (2009); Scherr (2018) 

hävdar att produkter som inte upplevs, genom något stimuli, förlorar därmed dess 

attribut. Samtliga respondenter samt korrespondenter anser genom detta att de taktila 

elementen dock är av störst vikt. Detta genom att den digitala plattformen inte ger 

konsumenten denna möjlighet. Rosenström (2016) menar att trots e-handelns stora 

framväxt finns dock behovet gällande att känna- och klämma fortfarande kvar. Vidare 

förkunnar författaren att detta spelar en stor roll när det kommer till e-handelns framtida 

framväxt. Studiens resultat visar därmed den stora fördelen som finns i att applicera den 

temporära butiken som ett komplement till företags traditionella kanaler. Därmed anser 

studiens korrespondenter att den temporära butiken skapar möjligheter hos företag att 

beröra konsumenternas taktila behov. Rosenström (2016) förkunnar dock att om den 

permanenta fysiska butiken försvinner allt mer, vilket studiens korrespondenter ser som 

en fördel hos den temporära butiken. Att skapa en upplevelse, under en tidsbegränsad 

period, anser korrespondenterna är till fördel gentemot företaget. Detta genom att 

konsumenterna erbjuds det taktila sinnet, i en fysisk miljö. Studiens resultat ser av 

positiv aspekt gällande att välja den temporära butiken, framför e-handeln. Återigen 

påvisar Rosenström (2016) att konsumentbeteendet gällande de taktila elementen är det 

som kommer att avgöra gällande de permanenta fysiska butikernas överlevnad i 

framtiden.  
 

Beslutar sig företag om att lägga till denna del, som försäljningskanal eller i 

marknadsföringssyfte påvisar studiens resultat att oavsett vad, kommer den temporära 

butiken skapa ett starkt minne hos konsumenten. Detta genom att det inte bara handlar 

om en kanalstrategi, utan står för något mycket mer. Skapas en upplevelse utöver det 

vanliga, något som kunden får emotionell koppling till, skapas även en starkare relation 

gentemot företaget. Berörs det taktila sinnet hos den hedoniska konsumenten känner de 

automatiskt en starkare koppling till vad företaget står för. Genom det taktila sinnet tror 

studiens korrespondenter även att kunden känner sig mer involverad i företagets 
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processer och detta skapar därmed ett mervärde. Detta mervärde leder i sin tur till att 

konsumenten ser sig som en medproducent. Genom detta visar studiens resultat även ett 

heuristiskt värde av att finnas både på den digitala- samt fysiska plattformen.  

6 Implikationer 

 
Genom detta kapitel presenteras de reflektioner som gjorts. Detta avsnitt ger även 

förslag till framtida fortsatt forskning. 

 
Studien ger praktiskt förslag gällande den temporära butiken, som en del i en 

marknadsföringsstrategi. Genom intervju med fyra stycken respondenter skapades, 

enligt studiens korrespondenter, en djupare insikt i hur företag ser på denna strategi. 

Den grund samt det resultat som delgavs anser studien skapat ett pragmatiskt värde. Det 

stora intresset gällande ämnet som studerats bidrog till ytterligare förståelse samt en 

djupare inblick i hur detta fenomen ses, från ett företagsperspektiv. Även varför detta 

ämne kommit att bli av stor trend samt hur dess framtid kan komma att se ut. Studiens 

korrespondenter ser dock en fördel gällande att de intervjuer som realiserats bör 

genomförts i ett tidigare skede. Detta med grund i den explorativa utgångspunkten, som 

även var ett nytt tillvägagångssätt hos korrespondenterna. Med detta sagt anser studiens 

korrespondenter däremot att detta inte kommit att påverka studiens resultat, detta med 

grund i den expertis respondenterna delgett.  

 

Genom studiens framväxt har det uppmärksammats vissa aspekter som ses av stort 

intresse samt relevanta hos korrespondenterna att undersöka närmare. I och med detta 

ser korrespondenterna entusiastiskt fram emot framtida forskning kring ämnet. Eftersom 

studien utgått från ett företagsperspektiv finns forskningsgap gällande de temporära 

butikerna, från ett kundperspektiv. Genom detta skulle det vara intressant att få en 

djupare förståelse, gällande hur konsumenter ser på den temporära butiken. Studien 

finner frågor i om konsumenter shoppat/shoppar i denna typ av butik, dess inställning, 

placeringens vikt samt om en starkare relation byggts upp eller inte. Vidare finns även 

frågor gällande hur företag eller konsumenter ser på den temporära butiken, när den 

stängs ned. Ytterligare förslag är infallsvinkeln från en fallstudie, utifrån ett 

företagsperspektiv dock enskilt företag som endast använt denna typ av kanal, utöver 

sin traditionella verksamhet (exempelfallet: Chiquelle, år 2017/2018). Studiens 
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korrespondenter skulle även se intresse i att undersöka köpcentrums framtida 

överlevnad. Ett annat forskningsgap som uppdagats genom denna studie är även de 

permanenta butikernas framtida överlevnad. Fortsatt läsning gällande detta finns via 

artikeln; ”Butiken som bästa marknadsföring”, framtagen av HUI Research, skapad av 

Jensen, A. 2018-05-22: https://storesupport.se/butiken-som-basta-marknadsforing/ 
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I 
 

Bilaga A 
Intervjuguide Peter Scherr (2018-04-13) 

Introduktionsfrågor:  

1. Vad är din roll i företaget?  

2. Hur definieras en Pop Up butik enligt dig? 

3. Vilka typer av Pop Up butiker arbetar ni oftast med? (enskilt event, pop-up tour, 

tidsbegränsad butik eller inshop) 

- Varför är denna typ vanligast? 

4. Är en öppning av Pop Up, enligt dig, främst avsedd till marknadsföringssyfte 

eller som en försäljningskanal? 

- Hur anser du att detta i så fall främjar företaget?  

5. Vad anser ni är fördelarna respektive utmaningarna med en Pop Up? 

6. Skiljer sig konsumentens beteende åt när det kommer till en permanent butik 

eller en temporär butik/Pop Up?  

7. Vilken typ (se fråga 3) av temporär butik är enligt dig mest lönsam eller 

effektiv?  

- I så fall varför? 

Upplevelsefrågor: 

8. Vad anser ni är den största anledningen till att kunden besöker en Pop Up? 

9. Hur viktigt är servicelandskapet och upplevelsen av en Pop Up? 

10. Hur arbetar ni med att skapa nya och innovativa upplevelser? 

Fygitalfrågor: 

11. Hur viktigt anser ni en Pop Up butik är för företaget när de i dagsläget endast 

finns online? 

12. Vilka samband anser ni finns mellan e-handel, Pop Up och skapandet av 

relationer? 

13. Vilken av dessa kanaler (fysisk butik eller digital e-handel) tror ni är mest 

framgångsrik på dagens konkurrenskraftiga marknad?  

- I så fall varför?  

Relationsfrågor:  

14. Hur arbetar ni med att bevara era kundrelationer vid öppning av en Pop Up 

butik? 



  
 

II 

15. Anser ni att det främjar företagets relationer att gå från endast e-handel till 

öppning av en temporär butik? 

16. Ser ni att relationerna har förändrats med kunderna vid öppning av temporär 

butik?   

17. Hur ser arbetet ut gällande de relationer som skapats när den temporära butiken 

inte längre finns kvar? 

18. Vilka fördelar respektive utmaningar anser ni det finns med att bilda relationer i 

en temporär butik? 

 

19. Slutfråga: är det vanligt att en temporär butik blir en permanent butik? 

 
  



  
 

III 

Bilaga B 

Intervjuguide Emma Hernell (2018-04-27) 
 

1. Vad är er roll hos HUI?  

2. Vilka forskningsfrågor arbetar ni kring? 

3. Om ni fick definieras en Pop Up butik, hur hade ni då beskrivit den? 

4. Hur ser ni på Pop Ups i framtiden? Kommer de vara lika trendiga?  

5. Är en öppning av Pop Up, enligt er, främst avsedd till 

marknadsföringssyfte eller som en försäljningskanal? 

6. Hur anser ni att detta i så fall främjar företaget?  
 

7. Vad anser ni är fördelarna respektive utmaningarna med en Pop Up? 

8. Vad anser ni är den största anledningen till att kunden besöker en Pop Up? 

9. Anser ni att företag bör "hoppa på" trenden kring Pop Ups? 

10. Hur viktig tror ni upplevelsen kring att skapa nya och innovativa butiker 

är?  
 

11. Tror ni det är viktigt för ett företag, som i dagsläget endast befinns sig 

online, att öppna en Pop Up? 

12. Vilka samband anser ni finns mellan e-handel och Pop Up? 

13. Vilken av dessa kanaler (fysisk butik eller digital e-handel) tror ni är mest 

framgångsrik på dagens konkurrenskraftiga marknad? 

 

14. Hur tror ni att den digitala e-handeln kommer utvecklas i framtiden? 

 
  



  
 

IV 

Bilaga C 

Intervjuguide Johan Anselmsson (2018-05-07) 

 
1. Vad är er position på Lunds universitet?  

2. Hur definierar ni en Pop Up butik?  

 

3. Anser ni att öppning av en Pop Up främst är i form av marknadsföringssyfte 

eller som en försäljningskanal?  

4. Hur anser ni att detta i så fall främjar företaget?  

5. Vad anser ni är fördelarna respektive utmaningarna med en Pop Up? 

 

6. Vad anser ni är den största anledningen till att kunden besöker en Pop Up? 

7. Hur viktigt anser ni en Pop Up butik är för företaget när de i dagsläget endast 

finns online? 

8. Tror ni att den digitala e-handeln kommer behöva kopplas ytterligare till fysisk 

butik i framtiden? 

 

9. Slutfråga: Hur ser ni på Pop Ups i framtiden? Kommer de vara lika trendiga 

eller kommer det blir mer av en ny form (som du talar om i artikeln)?  
 

 

 
 

 

 

 

  



  
 

V 

Bilaga D 

Intervjuguide Selma Crnkic (2018-05-16) 
 

1. Vad är er position på Mall of Scandinavia?/Unibal Rodamco?  
 

2. Anser ni att öppning av en Pop Up främst är i form av 

marknadsföringssyfte eller som försäljningskalal? 
 

3. Hur anser ni att detta i så fall främjar företaget?  
 

4. Vad anser ni är fördelarna respektive utmaningarna med en Pop Up? 
 

5. Vad anser ni är den största anledningen till att kunder besöker en Pop Up? 
 

6. Hur viktigt anser ni en Pop Up butik är för företaget när de i dagsläget 

endast finns online?  
 

7. Tror ni att den digitala e-handeln kommer behöva kopplas ytterligare till 

fysisk butik i framtiden? 

 

8. Slutfråga: Hur ser ni på Pop Ups i framtiden? Kommer de vara lika 

trendiga eller kommer det blir mer av en ny form?  

 
 


