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Titel: Digitaliseringens framfart – Blommar den blott tillfälligtvis? – En kvalitativ 

studie om fysiska butiker inom detaljhandeln 

Bakgrund: Digitaliseringen har inneburit förändringar inom handeln, vilket kräver 

att de fysiska butikerna anpassar sig till viss mån mot den konstant tillgängliga och 

flexibla e-handeln (Ott & Sonneck, 2010). För att inte hamna helt i skuggan av den 

handeln som sker över internet är det idag viktigare än någonsin att hänga med i 

utvecklingen (Jeansson et al., 2017).  

Vidare kan den digitala transformationen beskrivas och att gränserna mellan den 

handel som bedrivs fysiskt eller digitalt har suddats ut, där konsumenten utvecklats 

till att handla multi-kanalt, genom många kanaler, där kunden önskar effektiv 

systemintegration där alla kanaler interagerar med varandra (Brynjolfsson et al., 

2013). 

Frågeställning: Med anledning av den växande e-handeln är det av intresse att 

undersöka hur företag arbetar praktiskt med viktiga faktorer för att behålla sina 

marknadspositioner, samt hur den fysiska och digitala handeln samspelar i multi-

kanala företag. Det praktiska användandet av fysiska butiker, i kontext av att ställas i 

relation till e-handel, är viktigt att skapa förståelse för och kunskap kring då 

forskning ännu inte berört detta.  

- Hur arbetar företag med kundupplevelse och kundrelationer i fysisk butik för 

att stärka sin konkurrenskraft mot den växande e-handeln? 

- Hur, och varför, använder multi-kanala företag den fysiska butiken i 

praktiken, i relation till det digitala forumet? 

Syfte: Syftet är att undersöka hur fysiska butiker arbetar med kundupplevelse och 

kundrelationer för att stärka sin konkurrenskraft mot den växande e-handeln, samt 



 

utforska de multi-kanala företagens praktiska användande av den fysiska butiken i 

relation till dess digitala forum för att skapa förståelse för hur den fysiska och 

digitala handeln samspelar. 

Metod: Denna studie präglas av den kvalitativa metoden och antar en induktiv 

forskningsansats och ett hermeneutiskt förhållningssätt, med empirisk insamling av 

observationer och semistrukturerade intervjuer med tre respondenter representerande 

de studerade företagen. 

Slutsats: Med e-handelns växande ses företag inom detaljhandeln med fysisk butik 

fokusera mer kring upplevelsen av konsumtionen, förstärkning av 

upplevelserummets alla delar såsom de sociala interaktionerna, flödet, syn- och 

doftintryck.  

Nyckelord: e-handel, fysiska butiker, handelns digitalisering, kundens upplevelser i 

fysiska butiker, upplevelserummet 
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1. Introduktion 

I det inledande avsnittet beskrivs uppsatsens ämne. Ämnets bakgrund och varför 

ämnet är intressant att forska i redogörs. Vidare presenteras arbetets 

problemformulering, syfte och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  

Året är 2018 och digitaliseringen har inte bara satt sin prägel på det vardagliga livet 

utan blivit ett handfast verktyg för kommunikation, information och handel. Med en 

internetuppkopplad enhet och ett fåtal enkla klick kan konsument bli försedd med 

årlig prenumeration av hemkörda matvaror med tillhörande recept, direkt till dörren! 

Kläder, resor, litteratur, parkeringsavgift – bara en hemsida bort. I komforten av sin 

egen soffa kan köpbegäret stillas. Snabba prisjämförelser, individanpassade 

fraktalternativ, ständiga kampanjer och olika betalningsmetoder. Att e-handeln 

fortsätter ett stadigvarande växande samtidigt som andelar tas från den fysiska 

handeln är numera ett faktum, och ett logiskt sådant. Det är enkelt och bekvämt. 

Marknaden, med betoning på marknadsplatsen, är under förändring. Detta väcker 

intresset för de fysiska butikernas överlevnad och arbete i att bemöta e-handelns 

utveckling. 

En elektronisk handel har sedan 1960-talet kretsat som tanke och idé, men först på 

1990-talets början fanns möjlighet till detta i och med lanserandet av World Wide 

Web. Amazon.com blev pionjären för internetbutiker och strax därefter öppnades de 

första internetbutikerna i Sverige, år 1997. Sedan IT-bubblan sprack vid 

milleniumskiftet har den svenska internethandeln utvecklats explosionsartat och 

stiger årligen i omsättning. Omsättningen har vuxit kraftigt hos e-handeln 

(Pomirleanu et al., 2013). Av den totala detaljhandeln i Sverige utgjordes 7,7 procent 

av e-handeln år 2016. Under första kvartalet år 2016 handlade sex av tio svenskar 

någon typ av vara eller tjänst via internet. Bland unga är denna siffra till och med än 

högre (SCB, 2016). Nästföljande år kunde en ökning på sexton procent utrönas, 

motsvarande knappt nio procent av den totala detaljhandeln (Allhorn, 2018).  
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I hela Norden har en stark tillväxt och utveckling för e-handeln setts under flera års 

tid. Föregående år fortsatte e-handelns framfart med expanderande marknad och 

utveckling gällande nya betalmetoder. År 2017 omsatte den svenska e-handeln 

rekordbeloppet på 109,5 miljarder svenska kronor, vilket passerade det föregående 

årets totala omsättning om 100 miljarder kronor. En fyrtiofemprocentig ökning har 

setts mellan åren 2013 och 2017, eller mer än 30 miljarder (Svensk E-handel, 2017). 

Bakom denna ökning ligger konsumenternas köpbehov, att kunna göra ärenden eller 

handla på nätet. Nya, såväl som redan etablerade butiker, startar internetbaserade 

butiker för att uppfylla konsumenternas önskemål.  

I det föränderliga samhället används elektronisk information alltmer i vardagslivet, 

såväl som i samtliga branscher. Om bara två år kommer över femtio miljarder 

enheter vara internetuppkopplade (SOU 2015:65). Antalet köp via mobila enheter 

ökar, vilket medför en starkare fördel för de aktörer som är erbjuder mobilanpassade 

sidor. Swish, en snabb betalningsfunktion via telefonnummer, med hjälp av Mobilt 

BankId, blir allt starkare betalningsmetod i och med de senaste årens starka trend 

med köp via mobila enheter (Svensk E-handel, 2017). 

Var tredje konsument väljer att spara sin kortinformation vid handel på nätet, för att 

senare kunna handla ännu enklare. Konsumenter idag är målmedvetna och besitter 

inget tålamod rörande osmidiga köpupplevelser, varför företag som inte lyckas 

uppfylla detta lätt tappar kunder till konkurrenter. Enkelhet och effektivitet, med så 

få steg som möjligt, är betydelsefulla nyckelord för en lyckad total köpupplevelse 

(Svensk E-handel, 2017). 

Digitaliseringen har inneburit förändringar inom handeln, vilket kräver att de fysiska 

butikerna anpassar sig till viss mån mot den konstant tillgängliga och flexibla e-

handeln (Ott & Sonneck, 2010). För att inte hamna helt i skuggan av den handeln 

som sker över internet är det idag viktigare än någonsin att hänga med i utvecklingen 

(Jeansson et al., 2017).  
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Vidare kan den digitala transformationen beskrivas och att gränserna mellan den 

handel som bedrivs fysiskt eller digitalt har suddats ut, där konsumenten utvecklats 

till att handla multi-kanalt, genom många kanaler, där kunden önskar effektiv 

systemintegration där alla kanaler interagerar med varandra (Brynjolfsson et al., 

2013). Strategiutveckling för att möta kunden på ett fysiskt plan krävs för de företag 

med onlineverksamheter för att möta efterfrågan på en multi-kanal 

shoppingupplevelse. Med bakgrund mot effektiviteten genom att inköpen görs i 

digitala forum blir målet att skapa varumärket, köpviljan och upplevelsen fysiskt, i 

vilket det fysiska mötet ses som ett redskap att i de existerande onlinekanalerna öka 

försäljning, genom att öka medvetenheten och den totala efterfrågan i fysiska forum 

(Bell et al., 2014).  

Den förväntade ökade försäljningen via de digitala forumen leds genom att de 

fysiska forumen ses som en del av företagets marknadsföring (Enders & Jelassi, 

2000). Under 1970-talet hävdas att motiven för konsumentköp var 

högkvalitetsprodukter samt utmärkande funktioner, vilket ingick i den övergripande 

strategin för att attrahera konsumenter. Detta skiftades och på 1990-talet var de 

betydande faktorerna varumärke och pris, följt av faktorerna kundservice, 

information och leverans som var av hög betydelse i början av 2000-talet. Numera 

menas konsumenter ta samtliga av dessa aspekter för givet, varför dessa attribut inte 

längre skapar urskiljande attraktion (Mascarenhar et al., 2006). Fokuset har skiftats 

från attribut och fysiska marknadsaktiviteter till värdeskapande och kundupplevelsen. 

Kunder attraheras av känslomässigt engagemang visar nutida studier (Bauer et al., 

2011). Kundens anknytning till företaget och dess produkter tar sin utveckling i den 

fysiska platsen, varför den fysiska butiksmiljön kan vara avgörande i frågan om att 

skapa lojala kunder, där ändringar i shoppingmiljön kan leda till mer konsumtion 

genom bättre kundupplevelser (Burke, 2010).  
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1.2 Problemdiskussion   

De fysiska butikernas undergång kan tänkas bli slutresultatet om man inte hittar nya 

sätt att överleva på, i och med att e-handelns fortsatta framfart kräver att 

marknadsandelar tages ifrån de fysiska butikerna (Miotto & Gomes Parente, 2015). 

De fysiska forumen har fått ny konkurrens i form av de digitala forumen och 

forskning visar på att de fysiska forumen används allt mer av kunder för att 

undersöka produkter, medan de faktiska köpen senare görs i de digitala forumen. 

Man menar att man måste utnyttja de fördelar som givs med fysiska forum, för att 

inte tappa marknadsandelar till den digitaliserade handeln (Jireskog & Sabo, 2014). 

Handeln kan beskrivas som ett enda showroom utan väggar (Brynjolfsson et al., 

2013). 

E-handelns framgång prognostiseras att fortsätta öka och att på lång sikt passera den 

traditionella handeln (Pomirleanu et al., 2013). Denna fortsatta ökning innebär 

marknadsandelar som den fysiska handeln förlorar till e-handeln, vilket väcker 

frågan hur arbetet hos de fysiska butikerna ser ut för att bemöta utvecklingen hos 

konkurrenterna inom den internetbaserade handeln (Jeansson et al., 2017). Att sköta 

sina kundrelationer benämns som ännu viktigare än tidigare (Agndal & Axelsson, 

2012). Att skapa ett mervärde, att tillgodose kunden med något mer utöver själva 

produkten som köps, anses även det vara viktigare nu för den fysiska butikens 

överlevnad (Grönroos, 2007; Heinonen 2014).  

Köparens makt har blivit betydligt större jämfört med innan internet fanns, trots att 

internet blott är i begynnelsen av sin kapacitet. Köparen kan ständigt söka efter lägsta 

pris och på så sätt pressa priser, och köparen kan snabbt åstadkomma både positiv 

och negativ word-of-mouth, kommunikationssätt från individavsändare, för de 

kommunikationsköpare som sköter sitt uppdrag bra respektive missköter sig 

(Berglund & Boson, 2010).  

Framöver kommer det troligtvis att bli viktigare med företagens kundbemötande för 

att förbättra målgruppens lojalitet. Personlig service i form av mänsklig kontakt har 
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idag blivit allt ovanligare med ökad teknikanvändning som allt mer ersätter det 

personliga mötet mellan företag och kund (Berglund & Boson, 2010). 

Upplevelserummet har inom marknadsföring olika roller. Konsumtionen, 

interaktionen med andra och atmosfären skapas i upplevelserummet. 

Upplevelserummet används för att attrahera rätt kundsegment, där lokalen som 

inryms i företaget är en viktig del i kommunikationen mot konsument av ett 

homogent budskap. Lokalen är något man medvetet utformar och ses som en del av 

erbjudandet, för att passa den eller de målgrupper företaget har (Mossberg, 2015).  

Företag kan på olika sätt styra kunden genom att använda till exempel dofter, design 

och ljud. Upplevelserummet innehar betydelse för marknadsföringen. Sociala 

faktorer, som personalen och andra kunder, kan vara en viktig förklaring till varför 

en kund återvänder till specifikt ställe (Mossberg 2015). Atmosfäriska faktorer syftar 

till bakgrundsförhållanden, som temperatur, ljud, lukt, som påverkar kunden på en 

omedveten nivå och enbart uppmärksammas när de närmar sig det extrema. 

Designfaktorer kan vara estetiska, som arkitektur, eller funktionella, som komfort 

och layout (Mossberg, 2015).  

Gällande detaljhandeln sker alltmer försäljning online, under 2016 stod e-handeln för 

en tredjedel av den sammantagna tillväxten motsvarande 23,7 miljarder kronor inom 

detaljhandel (Postnord, 2017). Den tillgängliga digitala kanalen för detaljhandeln är 

därför en viktig och aktuell aspekt för de fysiska butikerna. Hur ska den fysiska 

handeln anpassa sig?  

Kring den digitaliserade handeln finns många studier som berör ämnet, men har i 

regel tagit sin utgångspunkt i konsumenten, såsom kundens attityd till e-handel 

(Akrousch et al., 2015; Huang & Oppeway, 2006). Skillnaden i kundens beteende 

mellan fysisk och digital butik, samt uppfattningen om kundnöjdhet och kvalitet, är 

vidare exempel på belysta ämnen inom studier kring den digitaliserade handeln 

(Biswas & Burman 2009; Burns, Xia & Yingjian 2013). Utöver denna 

konsumentfokuserade forskning kring den digitaliserade handeln, har andra studier 

inom ämnet syftats till att besvara frågan varför, varför den digitala handeln 
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kompletterar med fysiska kanaler till sin verksamhet eller varför den fysiska handeln 

expanderar till den digitala, för att förstå företagets roll i det hela (Pozzi, 2013; 

Kaptein & Parvinen, 2015).  

Vidare har de digitala, såväl som de fysiska, forumens för- samt nackdelar visats på i 

studier, samt interaktionen mellan forumen (Gallino & Moreno, 2012, Enders & 

Jelassi, 2000). Forskning finns såtillvida kring varför användandet av digitala och 

fysiska forumen sker, men hur forumen i praktiken används i relation till varandra 

råder det brist om i aktuella studier. Förändringen som sker i handeln kan ges en 

djupare förståelse genom praktiska exempel på relationen mellan fysiska och digitala 

forum inom multi-kanala företag. Därför är det av intresse att se hur företag 

kombinerar dess olika handelskanaler, i ett praktiskt plan, med avseende på 

utvecklandet av den fysiska handelsplatsen. 

 

1.3 Problemformulering 

Med anledning av den växande e-handeln är det av intresse att undersöka hur företag 

arbetar praktiskt med viktiga faktorer för att behålla sina marknadspositioner, samt 

hur den fysiska och digitala handeln samspelar i multi-kanala företag. Det praktiska 

användandet av fysiska butiker, i kontext av att ställas i relation till e-handel, är 

viktigt att skapa förståelse för och kunskap kring, då forskning ännu inte berört detta.  

Företagen i denna studie är begränsade till svenska, små till medelstora företag inom 

detaljhandeln, mer precist handelsträdgårdar. Av de studerade företagen bedriver 

endast en ur urvalet en digitaliserad handel, varför ett brett område kan behandlas i 

en smal avgränsning.  

- Hur arbetar företag med kundupplevelse och kundrelationer i fysisk butik för 

att stärka sin konkurrenskraft mot den växande e-handeln? 

- Hur, och varför, använder multi-kanala företag den fysiska butiken i 

praktiken, i relation till det digitala forumet? 
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1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur fysiska butiker arbetar med kundupplevelse och 

kundrelationer för att stärka sin konkurrenskraft mot den växande e-handeln, samt 

utforska de multi-kanala företagens praktiska användande av den fysiska butiken i 

relation till dess digitala forum för att skapa förståelse för hur den fysiska och 

digitala handeln samspelar. 

 

1.5 Avgränsning 

Studien behandlar små till medelstora företag inom detaljhandeln på den svenska 

marknaden, med fysisk butik. Gemensamt för företagen är dess företagsinriktning, 

handelsträdgård i vilka respektive fysiska forum inrymmer restaurang/café och 

inredningssortiment samt trädgårdstillbehör. De berörda företagen har vissa 

gemensamma attribut, men den framförallt intressanta skillnaden dem emellan är att 

en av de tre företagen erbjuder kunden en digital handelsplattform, e-handel, medan 

de två andra saknar detta element. Detta kan ge upphov till en bredare resultatbild 

och möjlighet till djupare analys.  

Den empiriska insamlingen avgränsas till observationer och ett fåtal kvalitativa 

djupintervjuer med högre uppsatta inom respektive företag. Den teoretiska 

insamlingen ämnar ge uppsatsen en tydlig begreppsöverblick och redogöra för 

teorimodeller som i uppsatsens slutliga skede står i jämförelse till den empiriska 

insamlingen, för att skapa vidare teoribildning eller utveckling.  
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2. Metod  

I detta kapitel beskrivs den metod som ämnas att användas för studiens 

tillvägagångssätt. Den epistemologiska utgångspunkten samt uppsatsens 

forskningsstrategi redogörs för i detta avsnitt. Slutligen presenteras utformningen för 

den empiriska insamlingen, operationaliseringen, primär- och sekundärdata. 

2.1 Forskningsansats 

För teoretisk och empirisk insamling finns tre huvudsakliga använda 

forskningsansatser; deduktiv, induktiv samt abduktiv (Bryman & Bell, 2013). Den 

deduktiva metoden, bevisandets väg, innebär att genom teorier bevisa en verklighet. 

Detta möjliggörs genom hypotesprövning för att testa hållbarheten i teorier 

(Halvorsen, 1992). Den deduktiva ansatsen syftar till att efter empirisk granskning 

förkasta eller bekräfta de tidigare formulerade hypoteserna (Bryman & Bell, 2013). 

Den deduktiva ansatsen används vanligen med den kvantitativa metoden (Davidson 

& Patel, 1998).  

Den abduktiva ansatsen anses vara en kombination av de två andra ansatserna, 

induktiv och deduktiv, och tillämpas framförallt i undersökningar med fallstudier 

(Davidson & Patel, 1998). De faktorer som kan härledas till det induktiva inslaget i 

den abduktiva ansatsen är dess utgångspunkt i ett enskilt fall, i vilken ett hypotetiskt 

mönster framtas för att ge förklaring (ibid.). Det induktiva tillvägagångssättet utgör 

en risk i form av påverkan från forskarens erfarenheter och uteslutande av andra 

tolkningar. Följaktligen jämförs det framtagna hypotetiska mönstret med andra fall 

och ger en mer generaliserbar hypotes, vilket ger det deduktiva inslaget i det 

abduktiva tillvägagångssättet (ibid.).  

Det finns två olika forskningsmetoder, den kvantitativa och den kvalitativa. Den 

sistnämnda syftar till att fokusera kring insamlingar, analys och tolkning av data 

baserat på ord, med en induktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). I den induktiva 

ansatsen ger forskningen teori som resultat (Bryman & Bell, 2013). Med en induktiv 

ansats kan forskningen således bli mer påverkad av forskarens subjektiva perspektiv 
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än med en deduktiv ansats, där man utgår från redan existerande teori (Davidson & 

Patel, 1998). Med teoribildning på empirisk grund kan den induktiva ansatsen anses 

som ett mer riskfyllt tillvägagångssätt med svårtillämpad generaliserbarhet som 

resultat av en induktiv studie. Detta härleds av att den induktiva ansatsens baseras på 

iakttagelser kring ett fall i specifik tidpunkt, grupp av människor eller situation, och 

dess enskildheter, som ska ge en teoribildning tillämpbar i andra fall (Davidson & 

Patel, 1998).  

Med undersökningsämnet och syftet för undersökningen tillämpas den kvalitativa 

metoden med utgångspunkt i fenomen som inte går att väga eller mäta. Med studien 

avses att utifrån kvalitativa intervjuer och studering av verkligheten, med djupgående 

kunskap i undersökningarna, formulera teoretiska slutsatser. Studien utgår såvida 

från en induktiv ansats i vilken processen möjliggör generaliserbara slutsatser och 

teoribildning genom att studera verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Observationer 

ur den empiriska insamlingen förklaras genom genererad teori. Den induktiva 

metoden syftar till att utan vidare utgångspunkt eller klar hypotes närma sig 

verkligheten (Halvorsen, 1992). 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Inom epistemologi finns de vetenskapliga förhållningssätten positivism och 

hermeneutik (May, 1997). Inom positivism syftas till ett kvantitativt, 

kunskapsbevisande och verkligt förhållningssätt, däri forskarens roll är transparant 

(Davidson & Patel, 1998). Hermeneutiken, positivismens motsats, har som målbild 

en tolkning och förståelse för den mänskliga existensens betingelser (ibid.). Denna 

studie utgår från hermeneutiken där förståelse och tolkning utgör centrala delar med 

den induktiva processen med kvalitativa intervjuer. 
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2.3 Undersökningsmetod 

Den kvalitativa forskningen tar sin utgångspunkt i analyserbar data som inte är 

mätbar på det sätt som den kvalitativa forskningen erfordrar. Den kvalitativa 

forskningen utgår från insamling och analys av data baserat på ord och fenomen 

bestående av unika kombinationer av egenskaper (Bryman & Bell, 2013). Metoden 

definieras som kvalitativ då den empiriska insamlingen syftar till att maximera 

informationen gällande få undersökningsområden. Studiens djupgående karaktär 

argumenterar för den kvalitativa metoden. Med en induktiv ansats, konstruktivistisk 

syn kring det existentiella och hermeneutiskt förhållningssätt till vetenskapen 

tillämpas den kvalitativa metoden (Halvorsen, 1992). Med ett involverande i den 

sociala verkligheten i vilken studiens analys utgår från samt en djupgående 

beskrivning av ämnet används den kvalitativa metoden.  

 

     2.3.1 Ontologi  

Läran om vad om existerar och vad som är verklighet benämns vid termen ontologi, 

vilket inkluderar förhållningssätten konstruktivism eller objektivism. Vid kvantitativ 

metod används vanligen objektivism, där de tolkande dimensionerna sätts i parentes 

(May, 1997). I det konstruktivistiska förhållningssättet menas däremot att 

verkligheten måste tolkas och att tolkningen sker utifrån sitt sammanhang. Det 

menas inom konstruktivismen att det genom ett objektivt sätt inte går att mäta 

verkligheten. För att sammanhanget ska mynna ut i en djupförståelse kan fler 

empiriska källor användas (Bryman, 2002). I studien tillämpas det konstruktiva 

perspektivet, då människan och dess handlingar konstruerar den sociala verkligheten 

i vilken det hermeneutiska perspektivet ämnar tolka. 
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2.4 Datainsamling  

För informationsinsamling till studier finns ett flertal tillvägagångsätt; tester, 

observationer, dokument, enkäter och intervjuer är, bland andra, metoder för att 

samla in information för att möjliggöra besvarande av studiens frågeställningar. 

Metoderna för datainsamling kan delas in i kategorier om kvalitativ, kvantitativ, 

primär eller sekundär (Andersen, 2012). Fotografier, filmer, föremål, inspelade 

intervjuer, observationsanteckningar och texter representerar kvalitativa data, medan 

kvantitativa data består av siffror eller tal. Primärdata syftar till egenhändigt 

insamlade data, sekundärdata syftar till redan insamlade data, av andra personer, 

företag eller institutioner (ibid.). Till studiens empiriska insamling användes primär- 

och sekundärdata.  

 

       2.4.1 Primärdata 

De kvalitativa intervjuerna kännetecknas vanligen av en större svarsfrihet hos 

respondenten genom intervjufrågor av lägre grad strukturering (Davidson & Patel, 

1998). Semistrukturerade intervjuer, tillsammans med de ostrukturerade intervjuerna, 

kan anses höra till de viktigaste typer av kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 

2013). Den semistrukturerade intervjun genomförs mot stöd av en intervjuguide, i 

vilken relevanta teman och frågor för studien upprättats i förhand (ibid.). För studien 

insamlades primärdata genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer och 

observation av små till medelstora företag inom detaljhandeln med inriktning 

handelsträdgård. 

 

       2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata, som definieras som tidigare insamlad data, kan vara insamlad av 

forskare, företag eller annan organisation (Bryman & Bell, 2013). Användandet av 

sekundärdata tillåter analysering av tidigare data och möjliggör en mer fördelaktig 
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tidfördelning till dataanalys. Bristen på kontroll av datakvaliteten kan beskrivas som 

nackdelen med sekundärdata (ibid.).  

Sekundärdata för studien insamlades genom relevant litteratur, internetpublicerade 

vetenskapliga såväl som populärvetenskapliga artiklar gällande området som studien 

behandlar, årsredovisningar och företagsrapporter.  

 

      2.4.3 Urval för studien 

För studien utgörs primärdatainsamlingen av kvalitativa intervjuer samt 

observationer av små till medelstora detaljhandelsföretag med inriktningen 

handelsträdgård. I urvalet återfinns företagen Annicas Handelsträdgård Piteå, 

Slottsträdgården Ulriksdal AB och Åkersberga Växtförsäljning AB, samtliga 

inrymmer café/restaurang samt inrednings- och trädgårdstillbehörsutbud. De valda 

företagen, av liknande karaktärsdrag och storlek, skiljer sig i olika avseenden, men 

den mest signifikant intressanta för denna studie är det ena företagets upprättande av 

e-handel, vilket de andra inte har.  

Ett målinriktat urval innebär att man söker efter överensstämmelse mellan 

forskningsfrågorna och urvalet (Bryman & Bell, 2013). Urvalet av respondenter till 

de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna grundades på dess möjlighet att besvara 

frågorna med relevant information. Till samtliga tillfrågade företag ställdes de 

potentiella intervjupersonernas position, delaktighet och kunskap i relation till de 

områden som studiens frågor berör, för att kunna utröna de mest kvalificerade 

respondenterna för främsta möjliga informationsutvinning, i bredd och djup.  

De som valdes att ingå i intervju är:  

O Minna Axelsson. Butikschef och delägare, Åkersberga Växtförsäljning AB. 

O Bosse Rappne. VD och ägare, Ulriksdal Slottsträdgård AB. 

O Annica Nyberg, ägare, Annicas Handelsträdgård Piteå. 
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         2.5 Operationalisering 

För att skapa en helhetsförståelse används två olika empiriinsamlingsmetoder för 

respektive företag. I studien med kvalitativ forskningsstrategi användes djupintervju 

och observationer (Halvorsen, 1992). Djupgående information om företagen kunde 

erhållas genom intervjuerna, detta i samband med observationer gav upphov till en 

djupare bild av företagens funktion.  

 

2.5.1 Semistrukturerad intervju 

Den semistrukturerade intervjun (se Bilaga 1, Intervjuguide) kan hävdas vara den 

viktigaste typen av forskningsintervju, då den inrymmer en flexibilitet som 

balanseras av struktur och därmed ger data av god kvalitet. Till dess nackdelar gör 

den höga kostnaden, till stor del beroende av mängden förberedelser som förutsätts 

och nivån av tolkning, analys och presentation av intervjumaterialet som krävs 

(Gillham, 2008). 

Vid direkt nedskrivning av intervjufrågor kan dess utformning vanligen förefalla av 

sådan karaktär att de kan besvaras med ett kort ja eller nej, så kallade slutna frågor. 

Denna typ av frågor inleds vanligtvis med verb: Gör du...? Är det...? Kan du...? Har 

ni...? Kommer ni...? Detta kan vara förödande för intervjun om respondenten är 

motvillig, svaren kan bli outvecklade, nekande eller bejakande, eller glida iväg i en 

annan riktigt mot vad frågan syftade till att utreda (Häger, 2007).  

Genom att istället ställa öppna frågor kan mer utvecklade och förklarande svar fås. 

Öppna frågor formuleras med frågeord och vanligen används: Vad? Hur? Varför?                            

För att fokusera på och få fram specifika data kan även frågeorden gällande vem, var 

och när användas i denna effektiva intervjuteknik (Häger, 2007).  

En semistrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs till alla inblandade, att 

formen och typen av frågor genomgår en viss utvecklingsprocess för att säkerställa 
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fokus på ämnet, att ungefär lika lång intervjutid avsätts för var intervju samt att 

säkerställa att likvärdiga saker täcks in, med tanke på den efterföljande komparativa 

analysen, genom att leda med följdfrågor om någon av de relevanta ämnesområdena 

inte besvaras på ett spontant plan av respondenten (Gillham, 2008). Det ovannämnda 

utgör de gemensamma delarna som utgör strukturen i den semistrukturerade 

intervjutekniken. Vidare följer de mindre strukturerade delarna, i bemärkelsen att de 

inte är styrande och förutbestämda, vilket involverar att frågorna är öppna (ibid.). 

 

2.5.2 Observation  

Med målet att införskaffa empiri om skeenden och beteenden i en naturlig situation i 

realtid användes insamlingsmetoden observation. Observationernas material kunde 

sedan ställas i jämförelse med resterande empiriinsamling. Observationernas 

information måste registreras på ett systematiskt sätt, vilket kräver systematiskt 

planerande inför observationer (Davidson & Patel, 1998). Genom dokumentation 

utmed observationerna, kunde foton och anteckningar stå som grund för detaljerad 

text. Genom dokumentation av nyckelord kan utförliga noteringar skapas i efterhand. 

Informationen som utvinns av observationerna står som komplement till 

informationen utvunnen via andra metoder (Davidson & Patel, 1998).  

Metoden innefattande observation fanns relevant i studien med dess fördelar att ta 

del av information som inte kan extraheras genom verbal kommunikation. Att besöka 

den fysiska butiken, dokumentera aspekterna som utgör upplevelserummet och 

analysera dess upplevelsemiljö på faktisk plats. Vidare var metoden smidig på den 

gjordes via en transparant forskarroll, där valda företag ej involverades i samarbete 

för observationerna.  

Vid ostrukturerad observation förutsätts inget inom observationsschema, men kräver 

däremot att i princip allting skall registreras (Davidson & Patel, 1998). För att 

underlätta observationen och förståelsen för dess utgång krävdes därför stort 

hänsynstagande till teoretisk kunskapsgrund att basera insamlingen, detta för att 
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kunna ta ställning till vad som skulle observeras, hur observationerna skulle 

registreras samt hur man som observatör skall förhålla sig.  

 

2.5.3 Förarbeten 

Till studiens empiriinsamling av ickedeltagande, ostrukturerad observation besöktes 

de fysiska butikerna under ordinarie öppettider. Genom en transparent roll kunde 

information insamlas i dess verkliga miljö, i upplevelserummet. Sedan följdes 

uppbokningar av djupintervjuer.   

Djupintervjuernas syfte var att utröna företagens egna tankar kring den fysiska 

butiken, dess främsta fördelar samt utveckling av dessa för bibehållandet av 

marknadsandelar mot den växande e-handeln. Genom semistrukturerade intervjuer 

kunde frågeställningarna för studien i största mån besvaras. Med semistrukturerad 

intervju som insamlingsmetod fördes en dialog med respondenten (May, 1997). Med 

en förberedd lista med övergripande frågeområden kunde intervjuerna av 

semistrukturerad kvalitativ karaktär styras i fråga om ordningsföljd, mängd och 

delaspekter, vilket gav intressanta och utvecklade svar. Raka och enkla frågor med 

innehållsrika och komplexa svar utmärker en kvalitativ intervju (Trost, 2010). 

Genom att basera fallstudien på företag detaljhandeln med fysiska butiker kunde 

jämförelse ske enklare. I semistrukturerade intervjuer är kontexten en viktig aspekt, 

vilket tas i beaktning vid vidare analys (May, 1997). Med anledning av målet att göra 

en kvalitativ analys av resultaten var graden av standardisering och struktur låg 

(Davidson & Patel, 1998).  

Med förberedelsen av en kortare lista över ämnen, eller frågor, vilka besvarade den 

empirin som eftersöktes för intervjuerna, kunde var intervju fortgå relativt 

situationsmässigt för vardera respondenten. Respondenterna gavs utrymme att 

utveckla sina svar i och med den begränsade mängden frågor (Trost, 2010). 
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2.6 Analysmetod  

Analysen av data inleddes genom att transkribera intervjuerna, för att därefter 

reducera och utröna de mest relevanta delarna för att slutligen presenteras i det 

empiriska avsnittet. Med semistrukturerade intervjuer gavs respondenterna utrymme 

att prata så fritt som möjligt, varför det krävdes hög grad av bearbetning efter 

intervjuerna. Empirins innehåll kategoriserades efter teorikoppling och kunde 

därefter användas som analysmaterial (Bryman, 2011). Den information som 

redogjordes för inom den teoretiska referensramen kunde jämföras med den 

insamlade empirin, av vilka likheter och skillnader kunde jämföras och analyseras 

för att bidra till en mer utvecklad förståelse för problemet.  

 

2.7 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är positivistiska termer som syftar till samstämmighet och 

om det i sammanhanget anses vara ett tillförlitligt test i fråga om konsistenta resultat 

vid upprepning eller mätning av inre koherens. Validitet bedöms främst från externa 

kriterier (Gillham, 2008). Vid den primära datainsamlingen uppkom viss problematik 

med insamlingen via både intervju och observation. Handelsträdgårdar har säsonger 

vilka inkluderar en lägre besöksfrekvens under vinterhalvåret, vilket speglades vid 

observationerna. Inför observationerna hade ett högre besökarantal eftersökts, för att 

ge studiens empiriska insamling mer gällande kundupplevelsens sociala faktorer. Av 

intresse hade varit att se högsäsongens florerande av kunder och hur företagen då 

arbetar med kundupplevelser och relationer.  

Gällande forskningens trovärdighet är reliabilitet och validitet väsentliga begrepp 

(Davidson & Patel, 1998). Reliabiliteten syftar till undersökningens 

upprepningsförmåga, med hänsyn till att få ett likadant resultat vid ny genomföring 

av undersökningen. Med detta gjort kan det konstateras eller uteslutas att 

undersökningen påverkats av temporära förutsättningar som existerat vid det första 

undersökningstillfället (Bryman & Bell, 2013). I forskning med kvantitativ 
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forskningsmetod är reliabiliteten viktigt med de mått som resultatet för forskningen 

framför. I en kvalitativ undersökning bör den rådande specifika situationen vid 

undersökningstillfället ställas i relation till reliabiliteten. Vidare handlar reliabilitet 

även om att undersökningen ska på ett tillförlitligt sätt genomföras (ibid.).  

Validitet handlar om att samstämmigheten av forskningens fortskridande och 

slutsatserna som framkommit av forskningen. Trovärdigheten, utgör grundkriterie för 

kvaliteten på en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2013).  

 

2.8 Metodkritik  

I studien efterfrågades det subtila och säregna, som utgör en god kvalitativ fallstudie, 

varför objektivitet ej föreföll i den strikta efterfrågan. Dock togs hänsyn till vikten av 

studiens neutralitet och de inblandade företagens eventuella intresse att forma svaren, 

studiens objektivitet (Morse, 2015). Vidare togs hänsyn till vikten av den 

transparanta rollen vid observationer och medvetenheten kring den empiriska 

insamlingen. Vid intervjuer kan en intervjuareffekt uppstå, att föra sig i ett sådant sätt 

som påverkar respondenten, omedvetet eller medvetet (Davidson & Patel, 1998). 

Studiens syfte redogjordes för inför intervjuerna men följaktligen fick respondenten 

utifrån intervjufrågorna prata så fritt som möjligt, vilket medförde minsta möjliga 

inverkan av intervjuareffekten.  

Med en kvalitativ studie tillkommer problematik kring intervjuer, i vilken 

respondenten kan förändra sin medvetenhet. I en kvantitativ studie, med en 

datafokuserad empiriinsamling, återfinns inte samma komplikationer. För att undvika 

den restriktiva möjligheten att kontrollera den kvalitativa insamlingsmetoden 

antecknas detaljerat respondenternas svar i transkriberingen för att slutligen tolkas. 

För det säregna och unika skapar informationen förståelse (Halvorsen, 1992).  

De positiva aspekterna med semistrukturerade intervjuer är att uppnå resultat av 

ungefär likvärdigt innehåll med hjälp av stödord, balansskapandet mellan struktur 

och öppenhet samt underlättandet av analys genom graden struktur (Gillham, 2008). 
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De negativa aspekterna kring semistrukturerade intervjuer är dess höga kostnad i tid, 

i vilken tiden för intervju, transkribering, analys och redovisning åberopar den större 

delen, den långa fasen som blir av varje fråga, eller ämnes, utveckling samt det 

resultat som kräver god skicklighet och övning för att ge en positiv användning av 

intervjutekniken.  

Till transkriptionen, processen då den skriftliga versionen av intervjun produceras, 

hör ytterligare nackdelar bortsett från tidsomfånget det kräver. I transkriptionen går 

den mänskliga röstens semantiska egenskaper och dimensioner av tal, som radikalt 

kan förändra ordens betydelse, förlorat (Gillham, 2008). Av denna anledning väljs 

intervjuerna att spelas in och därefter transkriberas, med efterfrågan att med minsta 

möjliga effekt tolka eller modifiera ordens mening. 

Vidare inkluderar den kvalitativa metoden för denna studie insamling av 

observationer. En nackdel som kan ses med metoden observation är att det kan vara 

tidskrävande och dyrt (Davidson & Patel, 1998). Vidare kan observationer som 

empirisk insamlingsmetod inte alltid ses som representativt, då det baseras på studier 

av skeenden och beteenden i sitt naturliga sammanhang. I sitt naturliga sammanhang 

kan oförutsedda händelser påverka observationer, i vilken observationens resultat 

inte blir godtyckligt som mål för analys (Davidson & Patel, 1998). Därför 

kompletterades studiens observationer med andra empiriska insamlingar.  

Som ickedeltagande observatör riskeras problematik med registrering av 

observationen och att missa viktig information (Davidson & Patel, 1998). Detta togs 

i ställning mot att, i den andra metoden som deltagande observatör, riskera att störa 

det naturliga beteendet, varför studien beslutades att baseras observationer av 

ickedeltagande karaktär.  

Genom hänsynstagande till studiens reliabilitet, generaliserbarhet, trovärdighet och 

objektivitet kan tillit säkerställas till en kvalitativ studie (Morse, 2015). 

Överensstämmelsen mellan vad som undersökts och vad som avsetts att undersökas 

utgör benämningen trovärdighet (Davidson & Patel, 1998). Då studien syftat till att 
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undersöka hur företag arbetar med kundupplevelse och kundrelationer för att stärka 

de fysiska butikernas konkurrenskraft i bemötandet av den växande e-handeln skedde 

empirisk insamling av kvalitativ metod för en övergripande, men detaljerad, bild av 

de butiker som faller inom avgränsningarna för studien, mot grund av den teoretiska 

insamlingen.  

Generaliserbarheten, studiens upprepningsbarhet av resultat samt hur väl 

informationen motstår sig slumpartade inflytanden samt reliabilitet är vid kvalitativa 

studier inte uppenbart (Davidson & Patel, 1998). Tillämpandet av studiens resultat 

och analys vid andra situationer kan utmed denna studie till viss del ifrågasättas, då 

det syftar till att spegla denna specifika studies frågeställningar, avgränsning och 

syfte. Med den kvalitativa metoden för studien eftersöktes ingen mätbar, kvantitativ 

kunskap, varför den analys och diskussion som är relevant i denna studie inte kan 

tillämpas i andra situationer utan empiriskt material i relation till befintlig teori. 

Generalisering är önskvärd då mönster och gemensamma drag eftersöktes i studien. 

Tillförlitligheten vid kvalitativa metoder säkerställs på andra sätt, då 

upprepningsbarheten inte ämnas att kunna mätas med olika instrument (Davidson & 

Patel, 1998).  

Då studien gjorts av en person, i singular, krävdes hög grad av kontroll av 

observationer och intervjuer för att möjliggöra att det blev så reliabelt som möjligt. 

Interbedömarreliabiliteten, måttet på reliabiliteten baserat på överrensstämmelsen 

mellan registreringar av observationer eller svar, gjordes hänsyn till genom att 

jämföra det lagrade materialet av inspelningar, noteringar och bilder, med individuell 

perception och minnesbilder av det observerade.  
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3. Litteraturöversikt och teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs för de vetenskapliga termer och teorimodeller som utgör den 

teoretiska referensramen för studien. 

3.1 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett relativt svårdefinierat begrepp, men utgår från att inledningsvis 

undersöka vad marknaden, således kunderna, vill ha, sedan uppfylla dessa behov 

eller önskningar och genom olika aktiviteter få kunderna att köpa av dig (Lundén & 

Svensson, 2008). Det handlar om att förstå kundernas behov, tillfredsställa dem, 

behålla befintliga kunder, skaffa sig fler kunder och även se till att kunderna 

upplever att det de köper är värt pengarna (Jonsson, 2005). Det slutliga steget i 

företagets hela marknadsföringsarbete kan sägas vara försäljning, men försäljning är 

inte detsamma som marknadsföring (Lundén & Svensson, 2008).  

Hela företagets verksamhet och arbetare ska genomsyras av marknadsföringen för 

verklig förutsättning för framgång och ökad försäljning. Marknadsföring kan bland 

annat vara reklam, sponsring, hemsida, intern och extern representation, 

marknadsundersökningar, kundvård, visningar och demonstrationer, utställningar på 

mässor exempelvis, public relations såsom pressmeddelanden, etik- och 

miljösatsningar, kund- och kampanjundersökningar, image- och profialskapande 

åtgärder, kundtidningar, julkort och presenter (Lundén & Svensson, 2008).  

Att sälja är syftet med marknadsföring. För att lyckas krävs att marknadsföringen 

fångar uppmärksamhet hos kunden samt lockar kunden till att agera. Detta kan 

omsättas i en modell, AIDAS; Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaction 

(Lundén & Svensson, 2008). Modellen menar på att man når framgång med sin 

marknadsföring genom att fånga kundens uppmärksamhet, som övergår till intresse, 

följt av ett begär, som slutligen leder till handling och en tillfredsställelse hos kund 

(ibid.).  
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Vidare spelar avgörande faktorer roll för om handlingen, med andra ord 

genomförande av köpet, sker eller ej. Dessa faktorer utgörs av produkten, priset, 

påverkan samt platsen, även kallat marknadsföringens 4P. Således menas på att hur 

produkten eller tjänsten är utformad, vad det kostar, hur effektiv marknadsföringen är 

samt var och hur kunden får tag i produkten, exempelvis i fysisk butik, via webbutik 

eller postorder. Vidare anses denna teori kompletteras av ytterligare en beståndsdel, 

ett femte P, personalen. Beteendet hos personalen kan vara en avgörande faktor i om 

kunden köper eller inte (Lundén & Svensson, 2008).  

Marknadsföringsmetodernas framväxt beror på viktiga faktorer, såsom den ökade 

globaliseringen, kunskapssamhällets framväxt och informationsteknologins 

utveckling (Kotler, 1997). Hur konsumenter och företag agerar i marknadsföringen 

påverkas av nya företeelser och beteenden som utvecklingen bidragit med. I 

samhället har det postmoderna perspektivet fått stor genomslagskraft (Hultén & 

Ossiansson, 2003). I enlighet postmodernismen, vilken kännetecknas av bland annat 

emotion, påverkar den emotionella aspekten i var individs beslutsfattande (Firat & 

Shultz, 1997; Brown, 1993). Det rationella beslutsfattandet är således inte längre lika 

viktig, utan snarare upplevelsen av konsumtionen. 

Det postmodernistiska perspektivet kan innebära förändringsbehov av de 

grundläggande begreppsmodeller och teorier. Med hänsynstagande till konsumenten 

och att fokus bör föreligga på dem, kan det postmoderna perspektivet innebära 

teoretiska, operationella och praktiska marknadsföringsmässiga åtgärder. I strategisk 

marknadsföring utgör segmentering och positionering de mest centrala delarna 

(Kotler, 1997). Innovativa strategier för företags agerande avseende segmentering 

och positionering kan vara betydande i det föränderliga, emotionella samhället 

(Hultén et al, 2008). 

Marknadsföringens syfte, att kommunicera med och nå ut budskap till konsumenter, 

gör marknadsföringsaktiviteter till grundläggande inslag för de flesta företag (Kotler 

& Keller, 2016). Relevansen för marknadsföring grundas i konsumentens syn på 

företaget i sin helhet, vilket påverkas at marknadsföringen (Peattie & Notley, 1989). 
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En kommunikationsmix, en övergripande bild av kompabiliteten av olika 

marknadsföringsaktiviteter, är fördelaktigt då konsumenter tar till sig budskap genom 

flera olika marknadsföringsaktiviteter (Kotler & Keller, 2016). De aktiviteter som 

kan ingå i en kommunikationsmix är bland andra marknadsföring på internet och 

sociala medier, direktreklam, reklam, mobil marknadsföring, personlig service, 

säljfrämjande aktiviteter, events och upplevelser (ibid.). 

Säljfrämjande aktiviteter kan användas av företag för att öka konsumenternas 

engagemang och respons. Syftet att uppnå önskat försäljningsresultat framställs 

genom säljfrämjande aktiviteter såsom priserbjudanden, kampanjer och kuponger 

(Gilbert & Jackaria, 2002). Säljfrämjande aktiviteter kan även innefatta medlemskort 

och kundklubbar, genom poängsamlande av köp leder till framtida priserbjudande. 

Konsumenter kan genom dessa säljfrämjande aktiviteter lockas till att handla mer än 

tänkt samt planera sina inköp, vilket skapar fler försäljningstillfällen. 

 

3.1.1 Individualiserad marknadsföringsmiljö 

En individualiserad marknadsföringsmiljö syftar på ett skräddarsytt sätt att framföra 

sin kommunikation och sina marknadsföringsinsatser till den specifika kunden. Det 

kan även syfta på efter konsumenterna skräddarsydda produkter. Till traditionell 

marknadsföring hör grundstenen att analysera målgruppen för att därefter 

marknadsföra till den större målgruppen genom masskommunikation. I en 

individualiserad marknadsföring tas istället hänsyn till var individs uppfattningar och 

perceptioner, med beaktande för den enskilda individens sinnesupplevelser. Det 

individualiserade ger möjlighet för relationsskapande på ett djupare plan, genom en 

rationell såväl som känslosam relation med ett mer personligt bemötande mellan 

företag och konsument. Tillkommande detta hör den nya marknadsföringsepoken där 

människans sinnen står i centrum på ett sätt som inte tidigare gjorts (Hultén et al, 

2008).  
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Som en naturlig del av människans natur återfinns relationer överallt. Inom den 

teoretiska marknadsföringen har tidigare relationer inte utgjort en självklar 

beståndsdel, men bland praktiker inom marknadsföring är det vedertaget att 

relationer står som grund för all marknadsföring. Den masskommunikation som 

tillhör den traditionella marknadsföringen står som motpol till 

relationsmarknadsföring. Att personlig uppmärksamhet riktas mot kunden, att sätta 

kunden i fokus, är mer prioriterat till det postmodernistiska kunskapssamhället 

(Hultén & Ossiansson, 2003). Relationsmarknadsföring kan beskrivas som en 

marknadsföring där centrum utgörs av interaktioner, nätverk och relationer 

(Gummesson, 2002). Den enskilda individen uppmärksammas och vision om att 

behålla nuvarande kunder återfinns inom relationsmarknadsföringen, snarare än att 

enbart värva nya kunder.  

 

3.1.2 Personlig service 

Interaktion mellan försäljare och potentiell kund, personlig service, är ytterligare en 

kommunikationsaktivitet som syftar till ökad försäljning. Interaktionen syftar till att 

marknadsföra en eller flera produkter för att föra konsumenten till genomförande av 

köp (Kotler & Keller, 2016). Personlig service innebär vanligen flertalet moment av 

olika slag, beroende på konsumentens önskemål. En diskussion kring produktens för- 

och nackdelar, egenskaper, information, eventuella problem, funderingar och 

produktalternativ förs mellan butikssäljare och kund (Haas & Kenning, 2014). 

Samtidigt som syftet med den personliga servicen är att generera försäljning, så 

handlar det om att tillgodose den individuella kundens behov och önskemål genom 

vägledning, hjälp och anpassad service.  

Personlig service är för ett flertal återförsäljare en kritisk punkt då det kräver 

butikspersonal som kan tillgodose kunder med service. Fysiska butiker får hantera 

svårigheter såsom höga arbetsomkostnader som ofta kan överstiga 20% av den totala 

försäljningen (Haas & Kenning, 2014). Alternativa former av kommunikation, såsom 
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tillfälliga upplevelser och events, kan erbjuda konsumenten personlig service 

(Tafesse, 2016). En djupare involvering från konsumenten genereras av dessa 

upplevelser som originellt utformas genom engagerande och interaktiva aktiviteter. 

Kundtävlingar, engagemang vid branchmässor, pop-up butiker och sponsring av 

andra upplevelser är exempel på sådana aktiviteter (ibid.).  

Interpersonella tjänster innebär att företagets personal och kunder interagerar under 

konsumtionen, i vilken upplevelserummet bör planeras så att interaktionen kan 

fungera tillfredsställande. För att underlätta mötet mellan personal och kunder måste 

de fysiska faktorerna stödja dem (Mossberg, 2015).  

 

3.1.3 Customer Relationship Management 

Relationsmarknadsföring, Customer Relationship Management (CRM), är en teori 

som sätter företagets relationer med omvärlden i centrum. Relationerna kan syfta till 

kunder, leverantörer, myndigheter och samarbetspartners (Lundén & Svensson, 

2008). Syftet med CRM är att maximera livstidsvärdet, försäljningen gentemot viss 

kund under den tid denna individ är kund hos företaget, hos varje kund hos företaget 

(Berglund & Boson, 2010). Enligt denna teori styrs köpviljan hos kunderna av olika 

relationer och de andra teorierna, som 4P, är ännu aktuella men står som en 

underordnad del. Det viktigaste att bygga kunskap om för företaget inom 

relationsmarknadsföring är vilka kunder som är de mest lönsamma och hur 

relationerna till dem kan fördjupas, vad som skapar lojalitet, kundernas behov och 

önskemål, hur verksamheten kan utvecklas för maximal kundnytta, hur man på bästa 

sätt använder olika kommunikationskanaler samt hur man får avhoppade kunder att 

återvända (Lundén & Svensson, 2008).  
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3.1.4 Customer Experience Management 

Företagets viktigaste tillgång är kunderna, att de ska stå i fokus är av högsta 

prioriteringsordning. Det bör ske en rekryteringsprocess av nya kunder, samtidigt 

som de befintliga kunderna ska behållas. Företag måste vara kundorienterade och 

leverera positiva kundupplevelser genom att ta kunden på allvar och se till deras 

viktiga individuella betydelse för en god helhetsbild (Schmitt, 2003).  

Customer Experience Management (CEM) binder samman kundens värde genom 

interaktion, service och information för en total upplevelse bestående av olika 

element. Den strategiska processen handlar om varumärkespreferenser och 

försäljning med en holistisk utgångspunkt. Ståndpunkten inom CEM är att behandla 

kundens totala upplevelse med, och uppfattningar av, ett företag eller en produkt. 

Syftet med den upplevelsefokuserande strategin är att tillgodose kunden med den 

totala upplevelsen vid konsumtion (Schmitt, 2003).  

 

3.1.5 Total Customer Experience 

För att möta kundens efterfrågan och behov genom kundupplevelse och 

värdeskapande ses en ökning av verktyget TCE, Total Custromer Experience, 

(Mascarenhas et al., 2006). Företag använder verktyget TCE kombinerat med 

preferenser hos kunder för att skapa varaktig kundlojalitet. Kundlojaliteten av 

varaktig karaktär benämns som LCL, Lasting Customer Loyalty (ibid.).  

För konsumenten ingår det många intryck i en butik och under en köpprocess. För 

konsumentens vilja att köpa något, samt valet av produkt, kan dessa intryck vara 

avgörande (Bauer, 2011). Sortimentets variation, kvalitet, prisnivå och presentation 

verkar däremot främst leda kunden till genomförandet av köp, trots att konsumenten 

uppfattar alla intryck. Huruvida kunden kommer återvända efter sitt besök avgörs av 

dessa fyra dimensioner, kvalitet, variation, prisnivå och prisnivå i sortimentet, och 

hur attraktivt kunden bedömer sortimentet vara (ibid.).  
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Konsumenters köpbeteende värderas ändock som svåranalyserat, konsumentens vilja 

att spendera kan vara flyktigt och dessutom variera mellan olika produktkategorier. I 

vissa fall menas konsumenter vara villiga att nöja sig med ett substitut, men i andra 

fall inte, och att detta grundas på flera olika omständigheter (Kök & Fisher, 2007). 

Med detta som bakgrund är det av hög vikt att kunna möjliggöra avläsning av dessa 

omständigheter genom att lära känna sin kundkrets. Genom att kunna avläsa 

omständigheterna möjliggörs analys kring potentiella risker och utfall vilket kan leda 

till att undvika att förlora kunder (Kök & Fischer, 2007).  

 

3.2 Varumärkesupplevelsen 

Våra handlingar präglas till stor del av varumärken och vår uppfattning om dessa. All 

information och kommunikation som ett företag förmedlar inverkar på det kollektiva 

medvetandet och individens perceptioner. Ju starkare varumärke, desto större 

påverkan och intryck på konsumenten. Att bygga varumärket emotionellt kan 

förstärka varumärkets avtryck, mer än att enbart tillgodose konsumentens behov 

genom funktionalitet hos en produkt eller tjänst (Hultén et al, 2008). 

Kundens uppfattning av varumärket som påverkas genom upplevelser på det 

emotionella planet kan beskrivas med termen touch points, vilka kan komma att 

påverka relationen mellan sändare och mottagare genom positiv samverkan med 

mottagarens sinnen (Broweus & Van Dijk, 2006). Genom iakttagande av alla fem 

sinnen tillåts emotionella band upprättas mellan kund och varumärke (Lindström, 

2005). Varumärkesupplevelsen kan designas tilltalande genom att utnyttja de fem 

sinnena med estetiska och sensuella upplevelser, vilket ger en multidimensionell och 

dynamisk bild av upplevelsen som skapar ett värde för kunden. Positioneringen av 

företaget, således vad företaget, dess produkter och varumärke står för 

kommuniceras vid upplevelseplattformen, som utgör basen för samspelet med 

kunden och varumärkesupplevelsen (Schmitt, 2003).  
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Begreppet varumärkesfragmentering syftar till möjligheten till association till ett 

företags varumärke utan synlighet av den visuella logotypen eller varumärket. Det 

innebär således att ett intryck, såsom ljudintryck eller smakintryck, ska kunna ge 

möjlighet för kunden att associera till varumärket utan att se märket (Broweus & Van 

Dijk, 2006). Målbilden med varumärkesfragmentering är att varje enskilt intryck ska 

kunna referera så pass starkt till varumärket att kunden direkt uppfattar intryckets 

avsändare (Lindström, 2005). 

Den kommunikation som varumärken idag framför verkar främst på ett 

tvådimensionellt plan. Att involvera kommunikationen med alla fem sinnen ses vara 

mer effektivt och stärkande för varumärket (Lindström, 2005). I och med aspekten 

att de övriga sinnena, känsel, smak och lukt, är mer svårignorerade än de vanligen 

använda sinnena vid kommunikation, syn och hörsel, ses möjligheten att förstärka 

företagets varumärke mer effektivt. Implementeringen av sinnesmarknadsföring i sin 

marknadsföringsstrategi är dock komplext och bör verkställas med försiktighet. 

Olika varumärken kräver olika strategier för sinnesmarknadsföring. 

Varumärke kan inte betraktas som enbart en logotype eller symbol, utan reflekterar 

en image som utgörs av varje individs upplevelser. Individens subjektiva och 

individuella upplevelser skapar föreställningar kring varumärket ifråga. Med den 

digitala teknologin utsätts konsumenter konstant av exponering av varumärken 

genom olika kanaler, vilket medför ett svårgenomträngligt mediabrus. 

Marknadsföringens nya förutsättningar skapas av den digitala teknologins påverkan 

på och styrning av flertalet viktiga områden inom samhällsutvecklingen. Det binära 

samhället, vars kännetecken är globalisering, pluralism och mångfald, förenar 

emotionella och rationella utgångspunkter hos både företag och individer. Häri 

återfinns även mångfald i varumärken (Hultén et al, 2008).  

Varumärkets själ, ett uttryck för hur ett företags varumärke med hjärna och hjärta 

omfattar såväl logik och rationalitet. Varumärkets själ utgörs således utav både 

produktegenskaper och fördelar, samt appellerar till individens känslor, njutning och 

värderingar med representerade kärnvärden såsom kvalitet och integritet. Genom att 
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fullborda båda delar kan en ultimat sinnesupplevelse för kunden tydliggöras genom 

sinnesuttryck och sensationer, vilka ger en stark relation till varumärket (Hultén et al, 

2008). 

 

3.3 Upplevelse 

Upplevelser kan ta sin skepnad i olika kategorier; fysiska upplevelser där man agerar, 

sociala och identitetsskapande upplevelser där man kan relatera till, kognitiva 

upplevelser där man tänker, affektiva upplevelser där man känner och 

sinnesupplevelser där de fem sinnena arbetar (Schmitt, 2003).  

Begreppet upplevelse definieras som ett relationssamband till omgivningen, där 

situationen och upplevelserummet påverkar konsumenten genom en samskapad 

upplevelse, med både involverade parter av företag såväl som kund. Interaktion står 

som teoretiskt nyckelord, vilket omfattar möten mellan olika parter, mellan 

människor, mellan människa och rum, mellan människa och produkt (Mossberg, 

2015). Upplevelsen bygger på involveringen av andra kunder, vilka kan bidra till en 

förhöjd atmosfär och förstärkt upplevelse, till skillnad från tjänster där många andra 

kunder kan innebära en förlängd väntetid eller sämre service. Det menas att 

upplevelsers egenskaper och nyttan av dem inte enkelt går att jämföra med varor och 

tjänsters specifika egenskaper, prisvärdhet eller användbar funktion (Mossberg, 

2015). Istället ses upplevelser till dess möjligheter att underhålla, lära och berika 

livet. Upplevelser hör närmast till motsatsen för tjänster och varor, vilka kan syfta till 

att man spenderar pengar för att bespara sig tid, engagemang, planering och möda. 

Vid upplevelser gäller istället att man har en vilja att spendera sin tid och 

engagemang till upplevelsen. En stark upplevelse grundas i engagemang. (Mossberg, 

2015).   
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3.3.1 Upplevelserummet 

Där upplevelsen skapas och konsumeras definieras som upplevelserummet, således 

den fysiska omgivning där möten människor emellan sker. Upplevelsekonsumtionen 

är spridd över en tidsperiod; pre- och postupplevelsen samt konsumtionen i 

upplevelserummet som sker däremellan. Kring kunden i upplevelserummet beskrivs 

kundnöjdhet, vilket definieras som ett tillstånd som erhålls enskilt efter det utlovade 

eller förväntade är över, och de tre grundläggande faktorerna för kundens 

upplevelser; deltagande, engagemang och kunskap. Vid skapandet av kommersiella 

upplevelser, ur konsument- och producentperspektiv ligger betoningen i att 

upplevelsen samskapas av konsument och producent. Som nyckelfaktor för 

upplevelsen diskuteras konsumentens grad av deltagande, där man klassificerar 

enligt passivt eller aktivt deltagande (Mossberg, 2015).  

Man menar på att det rumsliga påverkar såväl personalens som kundernas beteende, 

att en mer trivsam och attraktiv intern samt extern butiksmiljö kan innebära en bättre 

trivsel för de anställda och en mer köpbenägen kund. Den externa butiksmiljön 

utgörs av dels hur det ser ut runt omkring butiken och yttre faktorer som landskap, 

parkering och tillgänglighet. De inre faktorerna innebär design, layout, utrustning 

och dekor (Mossberg, 2015).  

För att driva försäljning, stärka relationer och det egna varumärket på kort, såväl som 

lång, sikt, både internt och externt kan event och eventmarketing användas som 

verktyg. Till detta hör även en viktig aspekt, valet av den fysiska miljön, som innehar 

stor betydelse för förmedlandet av känsla och upplevelse som man vill framföra 

(Strandberg, 2011). Vid skapande av ett företags eget event, på sin egen arena, 

således där platsen eller lokalen är i direkt anslutning till den ordinarie verksamheten, 

är avsändaren väldigt tydlig. Detta medför hög grad av kontroll och möjligheter, men 

också av risker och engagemang (Behrer & Larsson, 1998).  

Till upplevelsebaserad marknadsföring påtalas två huvudsakliga ansatser vari den 

första härrör marketing management, hur företaget kan skapa och designa 
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upplevelser för att uppnå nöjda likväl lojala kunder genom engagemang och 

involvering. Den andra ansatsen står till eftersträvan av förståelse för interaktion, hos 

kunden som individ, med konsumtion och företagets erbjudanden. Här involveras 

begrepp som extraordinär upplevelse, uppslukning och flow (Mossberg, 2015). 

Fysiska butiker påvisas ha fördelar och styrkor som e-handelsföretag inte kan ha (Liu 

et al., 2013). Att konsumenter ännu föredrar att handla i fysiska butiker påvisas av 

undersökningar inom konsumentbeteende (Handelstrender, 2015). Möjligheten till att 

känna, dofta, titta och höra på produkterna hävdas ligga som grund för 

konsumenternas attraktion till fysiska butiker (Liu et al., 2013). Vidare visas att 

upplevelsen i fysiska butiker är avgörande då den ses som underhållande aktivitet, 

vilket även innefattar den betydande faktorn personlig service. Innebörden av 

personlig service är hjälpande vid beslutsfattande samt fördelaktig vid sökande bland 

ett företags produkter (ibid.).  

Det första steget utgörs av kundens upplevelsevärld, vilket sägs lägga grunden för 

den fortsatta upplevelsen och påverkan på företagets kunder. Att involvera kunder i 

strategier och genomförande ses som ett måste, men kan utgöra en nackdel då 

kundernas input kan påverka kundens uppfattning om företaget. Till det första steget, 

kundens upplevelsevärld, hör även att definiera den exakta målgruppen, för att 

därefter kunna utforma upplevelse passande målgruppens kriterier genom förståelse 

för målgruppen. Häri återfinns ännu en nackdel i modellen på upplevelser är per 

definition individuella. Att basera en hel verksamhet, upplevelsevärld, utifrån en 

specifik målgrupps eventuellt passade upplevelsematchning, gör dessutom att de som 

faller utanför målgruppen möjligen klatschar med upplevelsevärldens utformning. 

Det finns ändock en uppsida i detta, då samhällets globalisering och mångfald, med 

digital teknologi och konstant exponering för varumärken, marknadsföring via olika 

kommunikationskanaler och synlighet – så innebär en exakt målgrupp och en 

upplevelsevärld utformad efter denna grupps preferenser en individualisering vilken 

kan ge möjlighet för behållandet av individerna som kunder inom gruppen såväl som 
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starkare och djupare relationer mellan kunderna inom målgruppen och 

företaget/varumärket (Schmitt, 2008). 

Förståelsen för kundens upplevelsevärld ger möjlighet för utformningen av 

upplevelsens plattform. Kunderna kan i förhand bilda sig en uppfattning om företaget 

och med detta följer förväntningar och en uppbyggd image. Nackdelen med 

upplevelsens plattform är att positioneringen, vad företaget står för, och 

värdepropositionerna vilka föregår upplevelsen och implementeringen av detta tema 

är svårt att strukturera och implementera. Att översätta företagets vision och dess 

idealbild av vad nöjd kunds intryck och upplevelser till verkställande i praktiken kan 

brista, det handlar om att för det första införa ändringarna och därefter dessutom 

vidhålla dessa. Upplevelsens plattform är en levande plats, där flertalet faktorer 

spelar in, vilka kan komma att påverka var individ beroende på hur dessa faktorer 

står samspelta och redo eller ej (Schmitt, 2008).  

Vidare används upplevelserummet för att positionera och kommunicera genom att 

använda omgivningen. Slutligen har upplevelserummet en viktig roll inom 

marknadsföringen genom att det kan leda till word-of-mouth och kan användas för 

att påverka kunders och anställdas känslor och beteende (Mossberg, 2015).  

 

3.3.2 Den ultimata sinnesupplevelsen 

Människans intryck baseras på de fem sinnena; syn, känsel, hörsel, smak och lukt. 

Till det mest kraftfulla sinnet hos människan hör synen. Sinnesintrycket ljud skapar 

en emotionell föreställning hos individen och påverkar dennes uppfattning direkt, 

varför det är ett viktigt sinnesintryck. Anspelandet på ljudintryck återses vid 

påverkan på beteende och flöde i butiks- och restaurangmiljö, där långsam och lugn 

musik visat på ett längre besök (Lindström, 2005). Till del lättast aktiverade sinnet 

hör känseln, vilken startar och försätter hjärnan i verksamhet. Smaken hos människor 

är olika, men gemensamt för alla är att smaken uppfattas med hjälp av smaklökar. 

Nära samverkande med smakintrycket hör luktintrycket, vilken kan påverka 
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uppfattningen om smak radikalt. Med sina tiotusen gånger mindre känslighet än 

luktsinnet är smaksinnet det svagaste sinnet hos människan (Lindström, 2005). Till 

ett av de mest svårignorerade sinnesintrycken hör lukt. Luktintryck kan framkalla 

minnen hos individen och uppfattas individer emellan olika. 

Lojaliteten till varumärket kan påverkas genom sinnesmarknadsföring. Desto fler 

sinnesintryck som en respondent utsätts för – desto tydligare blir sambandet till 

respondentens förstaval av varumärke vid nästa konsumtionstillfälle, förutsatt att 

sinnesintrycken är differentierade i form av distinkta och positiva budskap 

(Lindström, 2005). Begreppet lojalitet kan vara svårdefinierat, men syftar generellt 

till ett medvetande och engagemang hos kunden att genomföra återkommande köp 

till ett och samma företag eller varumärke med grundförutsättningen kundnöjdhet. 

Lojaliteten är inom relationsmarknadsföring en betydande del, där lojaliteten ses som 

en framgångsfaktor av grundläggande art (Gummesson, 2002; Zineldin, 2000).  

En ultimat sinnesupplevelse uppnås vid kommunikation med kunden genom alla 

sinnen, på ett välkomponerat sätt. I den ultimata sinnesupplevelsen står individen i 

centrum och alla sinnesupplevelserna kräver ett samspel med varumärket. 

Sinnesstrategierna ger upphov till skapandet av företagets image, som kan svara mot 

identitet, livsstil och personlighet hos konsumenten. Kunden nås på ett mer 

personligare, mer individuellt och djupare plan genom att involvera emotionella och 

rationella inslag, snarare än att enbart påvisa produktfördelar och funktionalitet eller 

fördelaktiga prissättningar. Genom aktiverande av samtliga fem sinnen; syn, hörsel, 

smak, lukt och känsel, skapas en upplevelse genom sensorer, sensationer och 

sinnesuttryck för konsumenten. Genom samstämmiga sinnesupplevelser och 

varumärkesidentitet/image skapas den ultimata sinnesupplevelsen (Hultén et al, 

2008).  
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4. Resultat och analys 

I resultatavsnittet presenteras den empiriska insamlingen av intervju och observation 

för studien och analyseras i relation till den teoretiska insamlingen. 

4.1 Åkersberga Växtförsäljning AB 

Åkersberga Växtförsäljning är beläget i kommunen Österåker som ligger knappt tre 

mil nordost om Stockholm. I Österåker finns drygt fyrtiotusen invånare permanent. 

Centralorten utgörs av Åkersberga, cirka trettio minuter från Stockholm med bil, 

buss eller tåg. Företaget bedriver förädling och handel medträdgårdsprodukter, samt 

restaurangverksamhet. Företaget grundades av Niklas Axelsson och startade på en 

parkeringsplats i Rotebro år 1987. Verksamheten flyttades två år senare till en lokal i 

Båtstorp, Åkersberga, med betydligt större yta på 2400 kvadratmeter. Ytterligare en 

flytt av verksamheten skedde därefter, när ytan som först upplevdes som rymlig blev 

till en begränsning, och tog sitt anspråk över en 14 000 kvadratmeter stor tomt 

nästgårds. Stora Säby Gård skulle komma att tillökas med ett ”trädgårdscentrum”, 

med stort utbud av upplevelser (Åkersberga Växtförsäljning, 2018). Till den slutliga 

flytten i Stora Säby fanns tydliga visioner med vad företaget ville skapa; 

”Här upplever besökarna med alla sinnen. Niklas beskriver att han har 

skapat sin egen lekplats där han kan bjuda på en härlig blandning av alla 

sina intressen. Allt från trädgård och vackra saker till mat och musik. Det 

finns alltid en anledning att komma hit” (Åkersberga Växtförsäljning, 

2018) 

 

Åkersberga Växtförsäljning är ett familjeföretag som idag drivs av tre syskon, 

grundaren Niklas Axelssons avkommor. Företaget har konsekvent ökat i omsättning 

de senaste åren och omsatte år 2017 cirka 27 400 Tkr (Solidinfo, 2018). Inom 

verksamhetens ramar ryms även en inredningsbutik samt café och restaurang 

(Åkersberga Växtförsäljning, 2018). Företaget erbjuder förutom försäljning av 

trädgårdstillbehör, trädgårds-, kruk- och säsongsväxter samt rådgivande kring alla 
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produkter, tjänster som beskärning, hemleverans från butik och hembesök för 

trädgårdsplanering (ibid.). Många återkommande inslag av evenemang finns också, 

såsom julmarknad med kommunens egna luciatåg, After Work med livemusik, 

Äppelhelg med gästande pomolog och beskärningsföreläsningar, föreläsningar med 

Svenska Trädgårdssällskapet och kransbindnings- och julgruppskurser. 

Marknadsföring utgår från att undersöka kundernas behov, tillfredsställa behoven 

och genom olika aktiviteter få kunden att köpa av företaget (Lundén & Svensson, 

2008). Marknadsföring kan bland annat vara kundvård och visningar (ibid.). 

Evenemangen som företagen upprättar är i enlighet med marknadsföringens 

utgångspunkt och tillämpar kommunikationsmix, där olika aktiviteter och kundvård 

menas ingå i ett företags marknadsföring. Aktiviteter som kan ingå i en 

kommunikationsmix är bland andra events och upplevelser (Kotler & Keller, 2016). 

 

4.1.1 Upplevelserummet 

För insamlingen av empiri genom observation besöktes Åkersberga Växtförsäljning 

en tisdagsförmiddag i slutet av november 2018. Redan från motorvägsleden, väg 

276, ses den stora faluröda anläggningen, vars nybyggda ingång vetter mot vägen. 

Omgärdande byggnaden står enorma thujor i en prydlig rad, vad som döljer sig där 

bakom får jag senare se vara försäljningsytorna av trädgårdsväxter, buskar, träd, 

krukor, trädgårdstillbehör och säsongsväxter. Väl framme syns parkeringsplatserna 

ekande tomma, med platser för ett hundratal bilar står enbart en liten mängd 

parkerade utmed personalingången. Med relativt långt till närmaste busshållplats 

förstår jag att jag nog är den första gästen till butiken för dagen. Företagets öppettider 

står i prydligt typsnitt på en stor skylt, vardagar 10-18, lördag och söndag 10-16.  

Avsaknaden av kunder för tidpunkten av observation gav begränsade möjligheter till 

att se butiksbesökets helhetsupplevelse en rättvis begrundan. Upplevelsen bygger på 

involveringen av andra kunder, vilka kan bidra till en förhöjd atmosfär och förstärkt 

upplevelse, till skillnad från tjänster där många andra kunder kan innebära en 
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förlängd väntetid eller sämre service (Mossberg, 2015). Detta för uppmärksamhet 

mot faktumet att handelsträdgårdar har säsonger, i vilka vinterhalvårets säsonger 

innebär en betydligt mindre skara besökare jämfört med sommarhalvårets 

inströmmande av kunder.  

De automatiska skjutdörrarna öppnas ljudlöst vid närmande, innan man ens kommit 

in i butiksytorna har ett flertal planteringar, i omgivande rabatter samt enorma 

krukor, inspirerat och lyst upp med dess prunkande i det annars gråa höstrusket. Den 

nybyggda ingången bjuder på en fuktig värme och relativt dov belysning förutom ett 

antal punktbelysta raritetsväxter och skyltar över veckans erbjudanden och 

kommande evenemang. Vad som ser ut som rök fullkomligen väller ut över en grå 

pjäs placerad i ingångens vänstra hörn, ett svagt vattenporlande hörs av den ångande 

fontänen och ett rustikt bord står dukat i all prakt med handgjorda tallrikar, vackra 

vaser och krukor med verklighetstrogna konstblommor i julens röda färg. En 

tramporgel verkställer som piedestal åt blankgröna fikusar, bakom bladverket syns 

inramade utmärkelser, ”Årets Unga Företagare 2018”, ”Årets Företagare 2008”.  

I den nya marknadsföringsepoken står människans sinnen i centrum på ett sätt som 

inte tidigare gjort (Hultén et al., 2008). Företaget påvisar tillämpning av detta 

tankesätt då man redan innan man nått de huvudsakliga försäljningsytorna berörs 

genom flertalet av sinnena med hörsel-, syn-, känslo-, luktintryck. Vidare visas på, 

redan i ingången, tillämpning av säljfrämjande aktiviteter genom att visa 

priserbjudanden, kampanjer och kommande evenemang. Säljfrämjande aktiviteter 

kan användas för att öka konsumenternas engagemang och respons, med syftet att 

uppnå önskat försäljningsresultat (Gilbert & Jackaria, 2002). 

Evenemang presenterats av företaget, after work, Julmarknad och julgruppskurser, 

vilket syftar till aktiviteter på företagets egen arena. För julmarknaden presenteras en 

rad olika marknadsaktiviteter och marknadsstånd som baseras på externa aktörer, 

såsom inhyrda luciatåg, tomte och försäljare och hantverk, mathantverk och fler. Det 

tyder på en eftersträvan att driva försäljning och stärka det egna varumärket och 

relationer på kort och långsikt genom event. För att driva försäljning, stärka 
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relationer och det egna varumärket på kort, såväl som lång, sikt, både internt och 

externt kan event och eventmarketing användas som verktyg. Till detta hör även en 

viktig aspekt, valet av den fysiska miljön, som innehar stor betydelse för 

förmedlandet av känsla och upplevelse som man vill framföra (Strandberg, 2011). 

Vid skapande av ett företags eget event, på sin egen arena, således där platsen eller 

lokalen är i direkt anslutning till den ordinarie verksamheten, är avsändaren väldigt 

tydlig. Detta medför hög grad av kontroll och möjligheter, men också av risker och 

engagemang (Behrer & Larsson, 1998).  

Minna Axelsson, butikschef, berättar mer vid intervjun om den nya ingången: 

”Vi har byggt en ny ingång i år som vi använder som showroom med 

växter, inredning och sådant vi tycker om. Det är inte för att pracka på 

med hysteriskt bra priser, utan mer för att ge inspiration. Butiken har 

utvecklats mycket i detaljer framförallt, för att få den här hemma-hos-

känslan”1 

Bakom nästa skjutdörr skymtas ett hav av krukväxter i alla höjdled, från golv till tak 

är utrymmet fyllt till bredden. Ett glatt ”hej!” ljuder och ett stort leende riktas mot 

mig, där jag står på början av den längsgående gröna mattan som utgör den breda 

mittgången fram genom butiken. Raka rader av bord varvade med rundlar ger 

intrycket av vad som nästan kan likställas med en djungel. Vissa växter syns i större 

mängder exponerade med tydliga skyltar med röda priser, men merparten står i 

mindre klungor med små uppstickande skyltar med växternas tillhörande namn och 

skötselanvisningar. Det doftar sött från en vitblommande doftranka och aromatiskt av 

nybakade lussebullar från den intilliggande restaurangen. Ur gömda högtalare hörs 

stillsamt, melodiskt gitarrspelande och välkända rader av en svensk vissångare.  

Uppmärksammandet av den nya besökaren i affären är tydligt, men diskret, och 

initierar besöket med en interaktion. Att personlig uppmärksamhet riktas mot 

kunden, att sätta kunden i fokus, är mer prioriterat till det postmodernistiska 

kunskapssamhället (Hultén & Ossiansson, 2003). Den dova musiken ljuder utmed 

                                                      

1 Axelsson, M., intervju, 2018-12-04 
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anläggningens krukväxtavdelning och restaurang/matsal. Det involverar ljudintryck 

på ett trivsamt vis. Anspelandet på ljudintryck återses vid påverkan på beteende och 

flöde i butiks- och restaurangmiljö, där långsam och lugn musik visat på ett längre 

besök (Lindström, 2005).  I butikens inredningsytor spelas en CD-spelare med lugn 

musik, likt den musik som kan komma att spelas i spaanläggningar. I de delar av 

inredningsytorna som är i närhet till restaurangen och krukväxtavdelningen hörs 

emellanåt båda ljudkällorna samtidigt, vilket skapar en obalans och viss störning i 

lugnet.  

Vidare ut i trädgårdstillbehörsavdelningen, ett rum i angränsning till inredningsdelen, 

är temperaturen betydligt lägre, ljuset starkt och avsaknaden av den lugna, trivsamma 

musiken gör sig påmind. Kontrasten mellan den varma atmosfären i butiken och det 

kyliga i trädgårdstillbehörsavdelningen är radikal. De mindre attraktiva produkterna, 

till utseendet sett, står uppradade på stålhyllor. En ultimat sinnesupplevelse uppnås 

vid kommunikation med kunden genom alla sinnen, på ett välkomponerat sätt 

(Hultén et al, 2008). De sinnesintryck som i butikens inre delar, med krukväxt-, 

inredning- och restaurangavdelning, står i betydligt bättre dager i fråga om 

sinnesupplevelse och samstämmighet med varumärkesidentitet. I 

trädgårdstillbehörsavdelningen återfinns möjligheter för utveckling av 

upplevelserummet, för att kunna uppnå en bättre sinnesupplevelse.  

 

4.1.2 Kundrelationer 

Relationsmarknadsföring kan beskrivas som en marknadsföring där centrum utgörs 

av interaktioner, nätverk och relationer (Gummesson, 2002). I en handelsträdgård där 

levande växter utgör majoriteten av produktsortimentet kan interaktioner ske genom 

rådgivning kring skötsel och placering. Att utveckla detta till relationer kräver tid, 

men är möjligt med visionen om att behålla nuvarande kunder. 

Minna beskriver vidare kring hur de jobbar med kundrelationer i den dagliga 

verksamheten: 
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”Vi jobbar med de fyra ’hej’-en, man ska mötas av ett ’hej’ direkt när 

man kommer in i krukväxterna av Lena, ute i trädgården av mig eller 

Stina, uppe i trädgården av trädgårdsmästarna och slutligen av den som 

står i kassan. Man är här som gäst och det tycker vi är roligt. Miljön är 

viktig. Det var min pappa som startade företaget och för mig har det 

alltid känts som hemma. Det trodde jag var för att det var min pappa 

liksom. Men ju fler vänner jag har tagit hit och ju fler kunder och 

besökare vi får så märker man att vi har lyckats få det att speglas utåt, att 

det är ett familjeföretag, att det är någon som bryr sig och det ger ett 

bemötande och service som jag hoppas ingen kan konkurrera med.”1

 

Det tyder på ett initiativtagande i kommunikation, som inledande för vidare 

interaktion mellan personal och kund med de fyra ”hej”-en. För vidareutveckling att 

använda kommunikationsaktiviteten av interaktionen och personlig service för att 

generera ökad försäljning kan tänkas krävas mer än en simpel hälsning. Interaktion 

med syfte till ökad försäljning innefattar att marknadsföra en eller flera produkter för 

att föra konsumenten till genomförande av köp (Kotler & Keller, 2016). Ett mer 

effektivt sätt att påbörja interaktion med kund kan vara att hälsa och ställa en fråga, 

som ’Hej, hur kan jag hjälpa dig?’.  Men direkt vid ankomst till butiken kändes ett 

kort, men glatt ”hej” precis lagom. Det ger upphov till att känna sig sedd, samtidigt 

som kunden ges utrymme att ta sin tid att känna in atmosfären med alla dess 

aspekter. Minna beskriver fortsatt hur personalen interagerar med kunden, och menar 

på att det får ses till situationen som är individuell, baserat på personal såväl som 

kund:  

”Den personalen vi har nu är extremt stark på många sätt, egna 

karaktärer, och ingen är utbildad så i hur man bemöter folk och service, 

det blir ofta väldigt ’eget’, men det gemensamma är att alla bemöter 

kunderna som om de vore en vän, man skämtar och man ska kunna 
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skratta tillsammans även om man inte känner varandra. Det hör till den 

här hemma-hos känslan, som vi tycker är väldigt viktigt. Det nämner vi 

varje år på kickoffen, så länge du har läst av och det känns rätt så är det 

okej att skämta med kunden till exempel, man får ta sig tid att hälsa och 

klappa på kundernas hundar, folk gillar ju det där, och det gör vi också, 

så det blir mycket roligare för oss att arbeta och roligare för kunder att 

handla. Vi uppmuntrar personalen till att vara sig själva. Försök att gå 

upp till Tommy med en hund och inte fastna i tjugo minuter, han kommer 

prata lika mycket med dig som med hunden, men det blir trevligt och sen 

vet vi allt om dig och ni vet allt om oss när det är klart, det är ju det som 

är roligt. Det är ju roligt när de kommer tillbaka också, med 

uppföljningar och se vad som har hänt sen dess.”1 

Som en naturlig del av människans natur återfinns relationer överallt. Inom den 

teoretiska marknadsföringen har tidigare relationer inte utgjort en självklar 

beståndsdel, men bland praktiker inom marknadsföring är det vedertaget att 

relationer står som grund för all marknadsföring. Den masskommunikation som 

tillhör den traditionella marknadsföringen står som motpol till 

relationsmarknadsföring. Att personlig uppmärksamhet riktas mot kunden, att sätta 

kunden i fokus, är mer prioriterat till det postmodernistiska kunskapssamhället 

(Hultén & Ossiansson, 2003). Det framgår att det naturliga i människans beteende 

bejakas i företagets interna mål, vilken leder till relationsbyggande mellan personal 

och kund. Det tyder på en involvering av relationsmarknadsföring i företagets 

praktiska, dagliga arbete. 

I butiken syns skyltar som framför budskapet att hundar är varmt välkomna in i 

butiken och restaurangen, och lite varstans står hundvattenskålar utplacerade. I 

restaurangen säljs hundgodis i anslutning till de hembakta bakverken. Här har alltså 

kundbehoven lästs av och utformat en mötesplats (restaurang såväl som trädgård) där 

samtliga familjemedlemmar kan uppleva miljön. Butikschefen utvecklar 

resonemanget kring hundarna: 
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”Trädgård hör ofta ihop med hundägarskap, som i ’villa, vovve, Volvo’ 

och det har vi märkt i vår kundkrets. Därför var det viktigt att få med 

hundarna i bilden gällande besökare, de är lika välkomna som kunderna. 

Vi har ett gäng stammis-hundar som känner till alla hundgodisgömmor 

och vilka i personalen som är extra lättflörtade till att få uppmärksamhet. 

Det är ju också deras matte och husse som fastnar för oss och kommer 

tillbaka, planerar sina trädgårdar med rådgivning från oss och handlar 

mycket och ofta. (…) Men själva försäljningen har inte varit i fokus. (…) 

Vi vill att människor ska komma in och tänka ’här vill jag vara’ och 

stanna länge. Det är mycket fokus på kunderna.”1 

Detta kan härledas till varumärkesupplevelsen, där den i detta fall utgörs av 

personalens egenskaper i social karaktär, fokuset på kunderna som individer och den 

hemma-hos-känslan som företaget jobbar för. Ju starkare varumärke, desto större 

påverkan och intryck på konsumenten. Att bygga varumärket emotionellt kan 

förstärka varumärkets avtryck, mer än att enbart tillgodose konsumentens behov 

genom funktionalitet hos en produkt eller tjänst (Hultén et al, 2008). Företaget har en 

egendesignad logga med snirklig, men lättläst, vit text mot svart bakgrund som 

återfinns vid entrén, på personalens kläder, varupåsar och samtliga skyltar. 

”Strategiutvecklingen för butiken handlar mycket om att få till mer 

balans mellan säsongerna, för att vara utflyktsmål året om. Vi har ju 

högsäsong från första april till midsommardagen, nästan på dagen. 

Därefter är säsongerna klart avtagande kundmässigt. Vi bygger ut, även i 

år, med ett nytt växthus som ska vara till för en mer året-om-verksamhet 

med inspiration, amaryllisutställningar, tulpansjälvplock och 

medelhavsväxter, bland annat. Vi har storsatsat med restaurangen som 

för två år sedan startade i egen regi med ny kock och ny affärsidé med 

vegetarisk salladsbuffé och vår Tarte Flambée. Från början var det väl 

tänkt att komplettera för trädgårdsgästerna, att de ska kunna äta och fika 

under besöket för trädgårdsinköp, men nu har det utvecklats till att 

restaurangkunderna tar ett varv i trädgården. Det finns ännu mer 

utvecklingspotential för att få till mer vinteraktiviteter där för kunderna 



 

41 

 

att ta del av, vi har en del idéer som gör att man ska vilja åka till oss även 

fast det inte är pensésäsongen.”1 

En strategiplan med utbyggnation och säsongsförlängande åtgärder kan branschen, 

med strikta säsonger i samband med årstiderna, kan för företaget leda till och 

innebära ett mer balanserat helår försäljningsmässigt. Ur kundperspektiv erbjuder 

nybyggnationen utrymme för inspiration och engagemang. Utställningar av amaryllis 

kan attrahera de mer trädgårdsintresserade med sällsynta, udda typer, samtidigt som 

de mer okunniga kan påverkas med mångfalden blommande ax och stimulera 

sinnesintryck. Självplock av tulpaner engagerar kunden och skapar en interaktiv 

aktivitet. En djupare involvering från konsumenten genereras av dessa upplevelser 

som originellt utformas genom engagerande och interaktiva aktiviteter (Tafasse, 

2016). Minna, butikschef, beskriver mer kring hur företaget jobbar med 

värdeskapande för kunden:  

”Vi erbjuder kunden en upplevelse. Vi jobbar ju vidare på värdeskapande 

och samarbetar med konstnärer, för att man ska kunna se och upptäcka 

mer, men nu är det inte bara grejer och prylar. Vi jobbar mycket med 

sinnesmarknadsföring, man ska kunna känna doften av timjan, höra 

vattenspelens porlande ute i trädgården och i butiken. I restaurangen 

jobbar vi med säsongens olika smaker och dofter, på samma sätt som i 

trädgården med dess sortiment och dekor. (…) Vi jobbar också mycket 

med förtroende. Vi jobbar ju med produkter som kräver sin skötsel för att 

överleva, så mycket av verksamheten bygger ju på att ge rådgivning till 

kunden, sett till deras individuella kunskapsnivå och specifika växtinköp. 

Vi vill ju att det ska gå bra för kunden, så mycket av kundbesöken till 

butik utgörs av uppföljning av tidigare inköp och vidare rådgivning för 

bästa möjliga upplevelse av produkterna, alltså växterna.”1 

Möjligheten till att känna, dofta, titta och höra på produkterna hävdas ligga som 

grund för konsumenternas attraktion till fysiska butiker (Liu et al., 2013). Företaget 

påvisar en utveckling där konsumenternas attraktion till fysiska butiker spelar in. En 

individualiserad marknadsföringsmiljö syftar på ett skräddarsytt sätt att framföra sin 
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kommunikation och sina marknadsföringsinsatser till den specifika kunden. Det kan 

även syfta på efter konsumenterna skräddarsydda produkter (Hultén et al., 2008). Att 

erbjuda kunden rådgivning baserat på kundens individuella kunskapsnivå, 

preferenser av produkter och läge för konsumtion, exempelvis jordmån och solläge, 

visar på en individualiserad marknadsföring på ett personligt plan i fysisk person. I 

en individualiserad marknadsföring tas hänsyn till var individs uppfattningar och 

perceptioner, med beaktande för den enskilda individens sinnesupplevelser. Det 

individualiserade ger möjlighet för relationsskapande på ett djupare plan, genom en 

rationell såväl som känslosam relation med ett mer personligt bemötande mellan 

företag och konsument. Tillkommande detta hör den nya marknadsföringsepoken där 

människans sinnen står i centrum på ett sätt som inte tidigare gjorts (Hultén et al, 

2008).  

Ett relationsbyggande arbetssätt påvisas i personalens agerande med uppföljning av 

kundernas inköp, där en tvåvägskommunikation möjliggör kunderna att tillgodoses 

med skräddarsydda råd utifrån de situationsspecifika omständigheterna. Företag 

måste vara kundorienterade och leverera positiva kundupplevelser genom att ta 

kunden på allvar och se till deras viktiga individuella betydelse för en god helhetsbild 

(Schmitt, 2003).  

 

4.1.3 Digitalisering 

Företagets omsättningsökning under de senaste åren beror inte på upprättande av e-

handel. Företaget har en försäljningskanal, den fysiska butiken. Via hemsidan 

erbjuds enbart information kring handelsträdgården och restaurangen, samt 

kommande evenemang (Åkersberga Växtförsäljning, 2018). Vid intervju berättar 

Minna, butikschef, mer om hur de ser på digitaliseringen och hur den fysiska butiken 

har påverkats av den växande e-handeln: 

”Vi trodde väl inte riktigt att vår bransch skulle anamma det där (syftar 

på e-handel), men i nuläget finns det inget som säger att det skulle vara 
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bra med en e-handel för vår del. Vi fokuserar på att vara ett utflyktsmål 

istället, med nya ytor för inspiration. (…) Vi har märkt av e-handeln i det 

avseendet att prisjämförelser är snabba och lättåtkomliga. Det är svårt att 

försvara den högre kostnaden för en växt hos oss, jämfört med via 

internet. Det är ju frakten hit, skötseln och alla andra omkostnader som 

slutligen sätter priset på varorna. Men samtidigt tror jag att i en sådan här 

bransch, att man vill känna och klämma lite och se att det är en garanterat 

bra produkt. Jag tror att e-handel många gånger inte kan konkurrera med 

att köpa växter på plats. Vi har fall där kunden har köpt via e-handel, 

men sen kommit in till oss ändå, för det gick inte så bra. Det beror på 

leveranserna, det är svårt med levande växter att hålla något dygn eller 

två utan skötsel och ljus. Men förutom prisjämförelsen så, nej, vi märker 

inte av e-handeln. Försäljningen går ju bara bättre för varje år.”1 

Fysiska butiker påvisas ha fördelar och styrkor som e-handelsföretag inte kan ha (Liu 

et al., 2013). Företaget yttrar visioner kring att tilltala konsumenten på annat sätt, 

genom att vara ett utflyktsmål. Detta syftar till att tillfredsställa kundernas behov av 

en mötesplats, ett socialt tillhåll av utflyktskaraktär. Att konsumenter ännu föredrar 

att handla i fysiska butiker påvisas av undersökningar inom konsumentbeteende 

(Handelstrender, 2015). Företaget har inte uppmärksammat någon större påverkan av 

digitaliseringen, utan påtalar istället deras viktiga roll som fysisk butik med 

direktförsäljning där kunden får sin inköpta vara med omedelbar verkan. 

”Jag tror att vi är en av de få branscherna som inte kan dö ut av e-handel. 

Även fast det börjat lite på sina håll, så tror jag tvärtom att det kommer 

vara viktigt att ha kvar de här utflyktsmålen, det är därför som det är så 

kul att få jobba med att få den här handelsträdgården till ett ännu större 

utflyktsmål."1 

Vidare visas att upplevelsen i fysiska butiker är avgörande då den ses som 

underhållande aktivitet, vilket även innefattar den betydande faktorn personlig 

service. Innebörden av personlig service är hjälpande vid beslutsfattande samt 

fördelaktig vid sökande bland ett företags produkter (Liu et al., 2013).  
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4.2 Ulriksdals Slottsträdgård AB 

Ulriksdals Slottsträdgård är beläget i kommunen Solna. I Solna finns knappt 

åttiotusen invånare. Solna har närhet till både Stockholms innerstad och kungliga 

nationalstadsparkens lugn, med anrika slott och Hagaparken. Företaget är beläget 

intill Ulriksdals Slottspark, med stora grönområden och trädgårdar, i en miljö där 

trädgårdsodling sedan 1600-talet innehaft en central roll (Slottsträdgården Ulriksdal, 

2018). Företaget ägs av Bosse Rappne, VD, som startade företaget i ny regi 1984 

(Allabolag, 2018). Bosse Rappne tog över företaget från sina föräldrar för att några 

år senare, år 1991, initiera det som senare kom att bli dagens verksamhet, en 

handelsträdgård. Dessförinnan drev företaget krukväxtodling och försäljning mot 

grossist.2 Slottsträdgården Ulriksdal har utvecklats till ett populärt utflyktsmål och 

inspirationskälla, på företagets hemsida beskrivs mer om detta; 

”Ett besök är en upplevelse för alla sinnen. Här hittar du landets 

förmodligen bredaste utbud av trädgårdsväxter. Inte minst vår egen 

odling genererar ekologiska växter av högsta kvalitet under hela året. Ett 

uppskattat och prisvärt sortiment som kombineras med professionell 

sakkunskap och personal” (Slottsträdgården Ulriksdal, 2018) 

Handelsträdgården erbjuder kunden, förutom försäljning av trädgårds-, kruk-, och 

säsongsväxter, växttillbehör och inredning, även designtjänster, trädgårdsplanering, 

självplock på friland av grönsaker och blommor, egenodlade växter och hemleverans 

av köpta eller beställda produkter (Slottsträdgården Ulriksdal, 2018). Företaget 

erbjuder även på event med festlokaler för bokning av exempelvis konferens, bröllop 

eller minnestund, afternoon tea i företagets restaurang/café och kransbindnings- och 

julgruppskurser (ibid.). 

                                                      

2 Rappne, B., intervju, 2019-01-08 
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Med företagets cirka sjuttio helårsanställda personer i personalstyrkan menar ägaren 

att det är Sveriges största enskilda handelsträdgård.2 Företaget har konsekvent ökat i 

omsättning de senaste åren och omsatte år 2017 cirka 80 200 Tkr (Solidinfo, 2018). 

 

4.2.1 Upplevelserummet 

I slutet av en längre sträcka längs med skogar och marker, invid motorvägen E18 i 

höjd med Solna, syns svartmålat plank. Hade det inte varit för de uppstickande 

växthustaken hade det kunnat misstagits någon undangömd anläggning. Man menar 

på att det rumsliga påverkar såväl personalens som kundernas beteende, att en mer 

trivsam och attraktiv intern samt extern butiksmiljö kan innebära en bättre trivsel för 

de anställda och en mer köpbenägen kund. Den externa butiksmiljön utgörs av dels 

hur det ser ut runt omkring butiken och yttre faktorer som landskap, parkering och 

tillgänglighet (Mossberg, 2015). I direkt närhet till handelsträdgården finns 

Ulriksdals slott, vilket ger företaget ett fördelaktigt läge. Åtkomsten och 

navigeringen till handelsträdgården är däremot relativt svår, med nästintill dold 

avtagsväg från motorvägsleden och direkt skarp kurva. Parkeringsmöjligheterna är 

relativt begränsade, det finns plats för uppskattningsvis hundra bilar, vilket under 

högsäsongen är i underkant i fråga om tillgänglighet. Den externa butiksmiljön kan 

således påverka kundens köpbenägenhet på ett negativt sätt.   

En gigantisk urna med rostig beklädnad står planterad till bredden fylld med en 

rödknoppig, vintergrön, låg växt. Redan innan jag kommit in blir jag påhälsad av en 

ur personalen, som vidare uppmanar till att gå försiktigt över isbeläggningen som 

hon just är i handling med att strö sand över. Ett fåtal kundvagnar står parkerade in 

bakom hörnet, bortom synfältet från entréingången. Entrédörren öppnas manuellt 

genom ett enkelt tryck och utrymmet innanför med låg takhöjd, dunkel belysning och 

gröna växter i grupperingar varvat med inredningsdetaljer tillåter besöket att från 

första stund bidra med inspiration. Det doftar av utslagna hyacinter, golvet påminner 
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om en asfalterad väg efter ett sensommarregn och luften är något fuktig. En fläkt 

ovan dörrkarmen susar svagt och avslöjar entréns värmekälla.  

”I vår entré är det lågt i tak, litet och trångt. Det doftar av säsongens 

blommor och man slås redan när man kommer in i entrén och blir mer 

närvarande i sig själv. Om man jämför det med när man kommer in på 

Bauhaus eller Hornbach till exempel, så kommer man in i en gigantisk 

vestibul. Där blir du ju fråntagen din identitet och det dem vill är att du 

ska bli mainstream. Tar man IKEA som exempel så tar man kassen så 

fort man kommer in, går i den snitslade banan som man måste gå och då 

ökar ju sannolikheten för att du plockar på dig en massa saker. Här är det 

tvärtom, det är lite krångligt, du måste gå och hämta en blomlåda för att 

ställa varorna i och sedan gå runt och hålla i den. Vi har bara en femton 

stycken kundvagnar, för vi tyckte att de var så ohyggligt fula och vi vill 

inte att det ska se ut som något Ullered. Det ska ta lite tid att handla och 

vara lite bökigt, för om folk hoppar in här och gör av med femhundra 

kronor på direkten, då kan det svida lite. Men har man gått runt i ett par, 

tre timmar, då gör inte en femhundring så mycket.”2 

Företaget påvisar förståelse och uppskattning för kunden på individnivå. Med den 

stadsnära placeringen utmanar företaget till att distansera sig från huvudstadens puls 

och tillåter kunden en lugn atmosfär att upptäcka i längre tidsperiod. Upplevelser hör 

närmast till motsatsen för tjänster och varor, vilka kan syfta till att man spenderar 

pengar för att bespara sig tid, engagemang, planering och möda. Vid upplevelser 

gäller istället att man har en vilja att spendera sin tid och engagemang till 

upplevelsen. En stark upplevelse grundas i engagemang (Mossberg, 2015). Att 

begränsa mängden kundvagnar resulterar i ett mer komplicerat inhandlande. Detta 

kan argumenteras för med målbilden att ha mer långvariga besök av kund samt ett 

mer omsorgsfullt väljande av produkter. Vidare krävs större engagemang från kund 

med att bära de tänkta inköpen.  

Under vintertid är uteavdelningen, som under sommaren fylls med säsongsväxter, 

krukor, trädgårdsväxter och odlingar för självplock, avstängd. Under vinterhalvåret 
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leder den tillfälliga entrén in direkt i kassaområdet. Detta kan medföra trängsel och 

svår åtkomlighet.  

”Under trettio år har det ju periodvis såklart gått sämre, men vi har aldrig 

annonserat eller kört kampanjer, 3 för 2 och sådär, utan vi har istället sett 

till vad vi kan förändra internt, inom butiken. Vi gör det lite mer som en 

djungel, lagar godare mat eller målar om så det ser fräschare ut. Vi har 

alltid lyckats vända upp det, utan att marknadsföra oss externt.”2 

 

Säljfrämjande aktiviteter kan användas av företag för att öka konsumenternas 

engagemang och respons. Syftet att uppnå önskat försäljningsresultat framställs 

genom säljfrämjande aktiviteter såsom priserbjudanden, kampanjer och kuponger 

(Gilbert & Jackaria, 2002). Företaget förevisar inte en tillämpning av säljfrämjande 

aktiviteter för engagemangsökande och respons hos kund. Det är ett anmärkningsvärt 

tillvägagångssätt som företaget litar sig till, att enbart förändra interna faktorer vid 

mindre fördelaktiga försäljningsperioder. Denna otraditionella handling står i motsats 

till vad marknadsföringsteorier kring försäljningsökning och marknadsföring mot 

konsument förespråkar, men visar sig ändock gett företaget goda resultat. Att inte 

annonsera, utan istället förändra internt är något som företaget gjort sedan start; 

”När jag öppnade butiken så visste ingen var den låg, ingen hittade in på 

vägen, så jag cyklade runt och delade ut lappar. Jag var ju pank, men en 

kompis jobbade på ett stort företag så jag fick låna kopieringsmaskinen 

där. Men det var inte hållbart, jag hade ju ingen tid att cykla runt när jag 

behövde vara tillbaka och jobba. Jag kollade upp annonseringskostnader 

för en liten plats i Svenska Dagbladet under ett helår, men det skulle 

kosta en mindre förmögenhet. Då la jag istället pengarna på målarfärg 

och sådant, stod här på nätterna och målade om och rustade upp. Av 

resten gjorde jag en massa konstiga saker, hängde upp eterneller i butiken 

och tog hit skulpturer och gjorde det till mitt egna. Då fick jag pressen 

efter mig direkt, det var ju kul med något nytt och annorlunda för dem. 

Det ledde till att jag blev programledare i TV4 på Äntligen Hemma.”2 
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Företagets fokusering kring intern förbättring och segmentering skapade en nischad 

verksamhet som uppmärksammades av media. Resultat blev en indirekt 

marknadsföring, utan vidare kostnad förutom tid. Ägaren menar dock på att 

involverandet i TV inte gav någon chockartad effekt på besökarantalet i 

handelsträdgården, men att de flertalet medverkandena i diverse hem- och 

inredningstidningarna uppbådade uppmärksamhet och intresse från dess läsare.2 

Syftet med marknadsföringen, att kommunicera med och nå ut med budskap till 

konsumenter, uppfylldes således genom ett okonventionellt händelseförlopp. 

Innovativa strategier för företags agerande avseende segmentering och positionering 

kan vara betydande i det föränderliga, emotionella samhället (Hultén et al, 2008). 

Till det mest kraftfulla sinnet hos människan hör synen. Sinnesintrycket ljud skapar 

en emotionell föreställning hos individen och påverkar dennes uppfattning direkt, 

varför det är ett viktigt sinnesintryck (Lindström, 2005). Genom att ta hänsyn till 

faktorer som layout kan sinnesintrycket påverka kundens uppfattning. Detta 

perspektiv har företaget tagit i beaktande; 

”Det är kring upplevelsemiljön som vi jobbar, ute i växthuset till exempel 

är våra prisskyltar inte vita, utan gröna, för det ska kunna bli snygga 

foton som kunderna kan lägga ut på Facebook och Instagram. Ju mer 

näthandel det blir, desto viktigare kommer ju upplevelserna bli.”2 

Företagets arbete med exempelvis designen av skyltarna tyder på en önskan om 

spridning från individer via sociala medier. Företaget har miljömål i 

utvecklingsplanen, där halvering av energiförbrukningen och att bli ännu bättre på att 

källsortera beskrivs. Vidare arbetas det med logistiken, strukturering av arbetsytorna 

och effektivisering, men anledning av att ett bättre flöde och mer tid önskas läggas på 

kunderna.2 Att sätta strikta miljömål tillhör inte marknadsföringens grunder för ökad 

försäljning, men kan innebära en förstärkt varumärkesupplevelse.  

”Vi jobbar inte med kemikalier, vi jobbar med nyttodjur och goda 

svampar. Vi vill ju ha en giftfri arbetsmiljö, men det är inget vi använder 

i vår marknadsföring, Vi tror inte GMO-grödor och kemisk bekämpning, 
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utan vi vill vara i framkant i ny utveckling och hålla förebilden högt. 

Hela organisationen är av kunskap och kompetens.”2 

 

Vidare kan företagets odlingar med ekologiskt utbud, samt kemikaliefria 

bekämpningsmedel, kan tilltala den medvetna konsumenten och falla inom ramarna 

för individens perceptioner. All information och kommunikation som ett företag 

förmedlar inverkar på det kollektiva medvetandet och individens perceptioner 

(Hultén et al, 2008). Positioneringen av företaget, således vad företaget, dess 

produkter och varumärke står för kommuniceras vid upplevelseplattformen, som 

utgör basen för samspelet med kunden och varumärkesupplevelsen (Schmitt, 2003).  

 

4.2.2 Kundrelationer 

Det viktigaste Slottsträdgården Ulriksdal erbjuder är ett bra bemötande, 

ärlig rådgivning och kvalitativa varor.2 Det syftar till att personlig service är 

något som värdesätts högt av företaget, med betoning på en ärlig rådgivning 

där produktens nackdelar påpekas på ett vis som kan innebära att 

försäljningen inte sker. Interaktion mellan försäljare och potentiell kund, 

personlig service, är ytterligare en kommunikationsaktivitet som syftar till 

ökad försäljning. (Kotler & Keller, 2016). Personlig service innebär 

vanligen flertalet moment av olika slag, beroende på konsumentens 

önskemål. En diskussion kring produktens för- och nackdelar, egenskaper, 

information, eventuella problem, funderingar och produktalternativ förs 

mellan butikssäljare och kund (Haas & Kenning, 2014). Samtidigt som 

syftet med den personliga servicen är att generera försäljning, så handlar det 

om att tillgodose den individuella kundens behov och önskemål genom 

vägledning, hjälp och anpassad service.  
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”Vi är yrkesstolta och vi vill se trädgårdar som är fina, inte behöva åka 

förbi och skämmas över vad vi sålt. Så kvaliteten är viktig, och 

rådgivningen till kund, så växterna kan placeras och skötas korrekt. 

Köper man bra grejer, men inte har kunskap om hur man sköter det, då 

blir det ju inte bra ändå. Det är ju där kvaliteten sitter, i rådgivningen.”2 

 

Uppfattningen om betydelsen av rådgivning tyder på ett ansvarstagande gentemot 

kund. Det tyder på ett nästintill känslomässigt band mellan företaget och 

produkterna, växterna, där målbilden är att kunden tillgodoses med så pass stor 

kunskap om skötsel för bästa resultat och således god association till varumärket. 

Genom att tillhandahålla konsumenten med bästa möjliga förutsättningar för lyckad 

period efter köpet, ses hänsyn tagen till kundlojalitet och behandling av kundens 

uppfattningar av produkten. Detta kan dras likheter till upplevelsekonsumtionens 

period, postupplevelsen, vilken innehar betydelse kring kundens kundnöjdhet.  

”Vårt varumärke är starkt, vi är ärliga. Vi frågar kunderna inför köp, vad 

är det för jordmån, läge, och så vidare. Har de inte svar på det så skickas 

kunderna hem för provgrävning. Vet kunderna för lite så får de råd om 

vad de ska kolla på hemma, annars rekommenderar vi att vi kommer hem 

och kör rådgivning hos kund. Det är klart de för köpa vad de vill, men är 

det till exempel fel typ av jord hemma för växten som de vill ha, så måste 

vi kunna ge råd hur de ska jordförbättra innan plantering.”2 

Företaget erbjuder inga tjänster som plantering eller beskärning, men 

trädgårdsdesign, rådgivning och planering via hembesök erbjuds. Detta argumenteras 

för att öka kunskapen kring trädgård och natur, för bästa möjliga förutsättning att 

lyckas med sina inköp. Vid reklamationsärenden och kundkontakten i det 

sammanhanget utförs en utfrågning av övergripande karaktär, för att kunden ska få 

möjligheten att bredda sina kunskaper och göra rätt nästa gång. Det menas på att 

utfrågningen görs i all välmening, för framtida, goda resultat.2 
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”Trädgårdsintresset har ju klart växt de senaste åren. Det som driver mig 

och mina medarbetare är ju att vi jobbar med möblerbar natur och att vi 

kan få folk att bli mer intresserade och lära sig mer om trädgård. Få lär 

man sig mer om naturen och kretslopp och då gör ju vi nytta. Det är 

viktigt.”2 

Företaget värdesätter kundbemötandet högt, i vilken den personliga servicen ses som 

utgångspunkt i att etablera en omfattande kundkrets med återkommande kunder. 

Företaget bedriver odling av växter och menar på att detta ger en högre kvalitet än 

konkurrenters sortiment, baserat på en mer omsorgsfull behandling, uteslutandet av 

kemikalisk bekämpning samt en längre växttid, vilket ger kraftigare plantor.2 

”De senaste åren har vi jobbat för att bli vackrare, för att bli utflyktsmål. 

Det är grundidén. För fyra år sedan byggde vi nya växthuset för 

självplock av tulpaner. För två år sedan renoverade vi restaurangköket 

och gjorde utbyggnation för fler sittplatser i matsalen. Det vi har jobbat 

med de senaste åren är att få upp trivseln och uppskattningen från 

kunderna, det blir roligare att jobba när vi får så otroligt mycket beröm 

från kunderna, och då vet man ju att man är på rätt väg.”2 

Företaget påvisar en avläsning av kundernas behov och anpassning utefter detta 

behov, med mål om att tillfredsställa dem. Under sommaren kan de besökande 

barnen skatta sig lyckliga i den studsmatta som utplacerats i trädgården. Vidare har 

närområdets yrken tagits till beaktande, där handels och vården utgör en stor del av 

befolkningens sysselsättningsområden. Där har ett rullande schema och lediga 

vardagar uppmärksammats och resulterat i implementerandet av en vegetarisk 

lunchbuffé på vardagarna hos företaget. En mötesplats behövdes.2 
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4.2.3 Digitalisering 

Den starka tillväxt och utveckling som e-handeln gjort under flera års tid 

tycks påverka företaget föga. Den goda framtidstron baseras på ett upplevt 

behov hos konsumenterna, behovet av upplevelser. 

”Vi vill jobba i en handelsträdgård, vi vill inte ha en e-handel. Vi märker 

inte av att e-handeln växer, vi växer ju också. Ju fler näthandlare det blir, 

desto mer udda blir vi. Folk behöver ju upplevelser, så det är klart att vi 

blir populära. Vi är Solna Stads tredje största utflyktsmål, någonstans i 

topp femton i Stockholm, med 600,000–700,000 årsbesök. Orkar man 

bara hålla upp kvaliteten, få med sig medarbetare och stå för ett bra 

värde, så är framtiden ljus för den här branschen.”2 

Ändå har företaget etablerat ett verktyg som möjliggör handel via nätet. Företaget 

erbjuder kund att beställa och köpa trädgårdsväxter, presentkort och kurser via 

företagets hemsida. Hemsidan är utformad med ett sökformulär som möjliggör 

specificerande av växttyp, svenskt och vetenskapligt namn, härdighet och 

salustorlek. Sökresultatet kan sorteras efter pris eller läge (sol-skugga) och för varje 

växt kan mer information visas i textform, med beskrivning om blomfärg, växtsätt 

och skötselanvisningar. Bilder saknas helt (Slottsträdgården Ulriksdal, 2018). 

Möjligheten till att beställa och köpa via hemsidan visar på en förändring och 

anpassning för att underlätta köpupplevelsen för konsumenter. Digitaliseringen har 

inneburit förändringar inom handeln, vilket kräver att de fysiska butikerna anpassar 

sig till viss mån mot den konstant tillgängliga och flexibla e-handeln (Ott & 

Sonneck, 2010). 

Vid intervju framkommer det att denna köpmöjlighet, via företagets hemsida, är 

opraktiskt och inte något som talas om i termer av e-handel. Med ett så flyktigt och 

brett produktsortiment menas det att e-handeln inte klarar av att göra produkterna 

rättvisa, då det är levande material och alla produkter är inte identiskt lika.2 

Nackdelarna med näthandel i trädgårdsbranschen är tydliga. De levande produkterna 

kräver sin skötsel även under leverans, vilket begränsar möjligheten att leverera på 
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ett nationellt plan. Växter behöver solljus och vatten och dessa överlevnadsfaktorer 

kan inte tas hänsyn till av vanliga budfirmor, varför företaget själva gör utkörning till 

kund. Vidare är växterna vitt skilda i storlek, vari fraktuträkningen påtalats blivit 

komplicerad. Avslutningsvis begränsar det möjligheten för kundbemötande och 

personlig service.2 

 

4.3 Annicas Handelsträdgård Piteå 

I Norrbotten ligger Annicas Handelsträdgård Piteå som startades år 2001 (Allabolag, 

2018). Kommunen Piteå inrymmer cirka 42 000 invånare (Piteå Kommun, 2019). 

Annica Nyberg, ägare och grundare, startade handelsträdgården hemmavid, två mil 

utanför Piteå, med ett växthus om trehundra kvadratmeter för att sedan bygga till fler 

växthus och expandera till försäljningsytor som mätte upp till sjuhundra 

kvadratmeter. Med syftet att driva upp och sälja växter mot privatperson, företag, 

församlingar och kommuner gjordes ett uppköp av kommunens gamla växthus, mer 

centralt belägen med närhet till motorvägen E4.3  

Åtta månader om året håller handelsträdgården öppet, vintertid står växthuset tomt i 

väntan på vårsolen. Med cirka 8–11 anställda driver Annica handelsträdgården som 

enskild näringsidkare med odling och försäljning av kryddor, blommor, buskar, träd 

och därtill närliggande produkter och verksamheter samt personaluthyrning 

(Solidinfo, 2018). År 2017 omsatte företaget 3000–4999 Tkr, intervallet grundar sig 

på momsredovisning för året ifråga (Allabolag, 2018).  

 

                                                      

3 Nyberg, A., intervju, 2019-01-09 
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4.3.1 Upplevelserummet 

Det stora växthuset med centralt läge i Piteå, har under de senaste åren utvecklats för 

att bli mer kundanpassat.3 Handelsträdgården är lättillgänglig och 

parkeringsmöjligheter finns det gott om. Med en yta av ettusen kvadratmeter inom 

växthuset finns mycket utrymme till säsongs-, krydd- och krukväxter, snittblommor, 

inredning, trädgårdstillbehör och servering för fikagäster (Annicas Handelsträdgård, 

2018).  

”Miljön i att komma in i ett växthus slår ju allt. Folk längtar och säger att 

det är det är vårtecken när handelsträdgården öppnar.”3 

Att kunder associerar något så naturligt återkommande i en individs liv, tiden för en 

ny årstid, till ett specifikt företag är hänförande. Det kan relateras till en emotionell 

uppfattning hos kund, som genom en positiv samverkan med sinnena stärkt 

relationen till varumärket. Kundens uppfattning av varumärket som påverkas genom 

upplevelser på det emotionella planet kan beskrivas med termen touch points, vilka 

kan komma att påverka relationen mellan sändare och mottagare genom positiv 

samverkan med mottagarens sinnen (Broweus & Van Dijk, 2006).  

Ute i trädgården finns ett brett sortiment av träd, buskar och perenner. En 

visningsträdgård med syftet att inspirera kunder till att skapa en vacker 

trädgårdsmiljö finns i anslutning till handelsträdgården (Annicas Handelsträdgård, 

2018).  

I ”Dammbodan”, som företaget benämner det, ryms ett stort sortiment av produkter 

för trädgårdsdammar. Det finns tillochmed fiskar i handelsträdgården (Annicas 

Handelsträdgård, 2018). 
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4.3.2 Kundrelationer 

Den expanderande handelsträdgården bedriver äppelmusttillverkning sedan hösten år 

2018, vilket differentierar företaget från andra på marknaden.  

”Det är den första och enda tillverkaren av äppelmust i Norrbotten.”3 

Under beskärningsarbeten uppmärksammade företaget överskott av falläpplen hos 

kunderna, varpå idén om äppelmusttillverkning sedan sattes i verket. Företaget visar 

än en gång på kundtillfredställande utifrån behovsanalys, samt att kunderna är 

företagets högsta prioritet och största tillgång.  

Företaget erbjuder tjänster som trädgårdsdesign, rådgivning med hembesök 

inkluderande tillhandahållande av kompletta växtlistor. Även diverse 

trädgårdsarbeten erbjuds med RUT-avdrag, såsom rensning av ogräs, beskärning, 

plantering och häckklippning (Annicas Handelsträdgård, 2018).  

”Vi gör rutavdragstjänster, det värdesätter många. Och när man kommer 

och rensar ogräs, då ska det drickas en kopp kaffe när vi har paus. 

Kunderna insisterar. Vi har mycket social verksamhet.”3 

Att sköta sina kundrelationer benämns som ännu viktigare än tidigare (Agndal & 

Axelsson, 2012). Företaget påvisar tillämpning av problemlösning för sina kunder på 

ett mångsidigt plan. Den kontakt som företaget påtalas ha med kunderna kan ses som 

en förlängning av personlig service och interpersonella tjänster, där den sociala 

aspekten spelar en stor roll i företagets dagliga arbete. Interpersonella tjänster 

innebär att företagets personal och kunder interagerar under konsumtionen 

(Mossberg, 2015).  

Vidare samarbetar handelsträdgården med närliggande bygghandlare för att kunna 

erbjuda kund en helhetslösning, involverande stenläggning, för vackrare trädgårdar 

(Annicas Handelsträdgård, 2018). De erbjuder även växtleasing till företag, där 

växtservice och skötsel kan väljas till tjänsten (ibid.). Att företaget erbjuder kunden 

flertalet olika lösningar i form av tjänster och produkter framgår tydligt. Detta kan 
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ses likheter till användande av TCE, där efterfrågan och behov hos kund omsätts till 

värdeskapande för att skapa varaktig kundlojalitet (Mascarenhas et al., 2016).  

”Jag vänder ut och in på mig själv för att kunden ska få allt det behöver, 

och det har jag alltid gjort i alla lägen, och det vet kunderna. Fixa fram 

grävare, göra bukett i tid till bröllop eller begravning, sätta i ordning 

deras pump till dammen när karln har dött och de är för gamla för att 

klara det själva, ja, allt. Vi löser det.”3 

Att skapa ett mervärde, att tillgodose kunden med något mer utöver själva produkten 

som köps, anses även det vara viktigare nu för den fysiska butikens överlevnad 

(Grönroos, 2007; Heinonen 2014). I en individualiserad marknadsföring tas istället 

hänsyn till var individs uppfattningar och perceptioner. Företaget tar hänsyn till 

behoven hos kund på individnivå, med syftet att tillfredsställa dem. Det 

individualiserade ger möjlighet för relationsskapande på ett djupare plan, genom en 

rationell såväl som känslosam relation med ett mer personligt bemötande mellan 

företag och konsument. Att möjliggöra relationsskapande på detta vis i samband med 

kundnöjdheten skapar grundförutsättningarna för återkommande, lojala kunder. 

Begreppet lojalitet kan vara svårdefinierat, men syftar generellt till ett medvetande 

och engagemang hos kunden att genomföra återkommande köp till ett och samma 

företag eller varumärke med grundförutsättningen kundnöjdhet. Lojaliteten är inom 

relationsmarknadsföring en betydande del, där lojaliteten ses som en 

framgångsfaktor av grundläggande art (Gummesson, 2002; Zineldin, 2000). 

Det viktigaste att bygga kunskap om för företaget inom relationsmarknadsföring är 

vilka kunder som är de mest lönsamma och hur relationerna till dem kan fördjupas, 

vad som skapar lojalitet, kundernas behov och önskemål, hur verksamheten kan 

utvecklas för maximal kundnytta, hur man på bästa sätt använder olika 

kommunikationskanaler samt hur man får avhoppade kunder att återvända (Lundén 

& Svensson, 2008). Företaget påvisar en kunskap kring hur relationer till kunderna 

kan fördjupas, samt kundernas behov och önskemål. Men vilka kunder som är mest 

lönsamma är inte av högsta betydelse för företagets relationsskapande kundkontakt. 
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”Kundkontakten är väldigt viktig för oss. Det är inte bara kring 

produkterna det diskuteras, utan vardagliga saker som vad de gjort under 

vintern, att de har flyttat eller att karln har gått bort. Kunderna kommer 

och fikar med oss, de uttrycker att det är som att komma hem till familjen 

när man kommer hit. Jag tror att det är därför som de kommer tillbaka.”3 

Företagets kundkontakt kan ses som tillämpning av relationsmarknadsföring i den 

aspekt att relationerna till specifika kunder fördjupas. Uppfattningen om företagets 

kundkontakt sammanstrålar inte med relationsmarknadsföring på det vis att det 

skulle syfta till försäljningsmaximering. Företagets synsätt verkar värdesätta kunden 

som social individ mer än kunden som en faktor i försäljningsmaximerande syfte. 

Syftet med CRM, att maximera livstidsvärdet, försäljningen gentemot viss kund 

under den tid denna individ är kund hos företaget, hos varje kund hos företaget 

(Berglund & Boson, 2010).  

Sociala faktorer, som personalen och andra kunder, kan vara en viktig förklaring till 

varför en kund återvänder till specifikt ställe (Mossberg 2015). Kunder attraheras av 

känslomässigt engagemang visar nutida studier (Bauer et al., 2011). Företagets 

återkommande kunder kan förklaras med den sociala faktorn, personal. Personalens 

interagerande med kunderna, med allehanda samtalsämnen, styrker det 

känslomässiga engagemanget.  

Som en naturlig del av människans natur återfinns relationer överallt. Inom den 

teoretiska marknadsföringen har tidigare relationer inte utgjort en självklar 

beståndsdel, men bland praktiker inom marknadsföring är det vedertaget att 

relationer står som grund för all marknadsföring (Hultén & Ossiansson, 2003). Den 

enskilda individen uppmärksammas och vision om att behålla nuvarande kunder 

återfinns inom relationsmarknadsföringen, snarare än att enbart värva nya kunder.  
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4.3.3 Digitalisering 

Företaget expanderade verksamheten med upprättande av e-handel i början av 2017, 

med anledning av efterfrågan hos konsumenter.3 Uppmärksamheten hos konsument 

uppdagades i bilder som företaget publicerat, i vilka produkter syntes, resulterande i 

ett intresse och köplust hos konsument. Genom upprättandet av företagets e-handel 

kunde på så vis dessa konsumenters behov tillfredsställas och möjliggöra för dem att 

handla. Detta talar för en lyckad marknadsföring genom bildpublicering via 

hemsida/Facebook, med oplanerat resultat, som involverar alla steg i AIDAS-

modellen. För att lyckas krävs att marknadsföringen fångar uppmärksamhet hos 

kunden samt lockar kunden till att agera. Detta kan omsättas i en modell, AIDAS; 

Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaction (Lundén & Svensson, 2008). 

Modellen menar på att man når framgång med sin marknadsföring genom att fånga 

kundens uppmärksamhet, som övergår till intresse, följt av ett begär, som slutligen 

leder till handling och en tillfredsställelse hos kund (ibid.). 

Företagets beslut om upprättande av e-handeln förklaras vidare med att det var låga 

uppstartskostnader samt ett sätt att känna av marknaden.3 För att inte hamna helt i 

skuggan av den handeln som sker över internet är det idag viktigare än någonsin att 

hänga med i utvecklingen (Jeansson et al., 2017).  I e-handeln finns inga växter, men 

växter kan ändå erhållas via försändelser om efterfrågan uttrycks.  

”Det är mycket svårare att skapa relationer via webshopen, du kan ju 

aldrig få känslan av att gå in i växthuset, när man sitter vid datorn och 

klickar. Upplevelsen försvinner.”3 

E-handeln är av lägre prioritering inom verksamheten och har arbetats med för lite. 

Den kräver uppdatering, menar ägaren.3  

Upprättandet av e-handel har inte påverkat den fysiska butiken och forumen är inte 

integrerade i någon aspekt. I nuläget finns ingen strategi hos företaget för e-handelns 

utveckling. Den digitala transformationen kan beskrivas med att gränserna mellan 

den handel som bedrivs fysiskt eller digitalt har suddats ut, där konsumenten 
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utvecklats till att handla multi-kanalt, genom många kanaler, där kunden önskar 

effektiv systemintegration där alla kanaler interagerar med varandra (Brynjolfsson et 

al., 2013). Genom att integrera företagets digitala och fysiska forum kan kunden 

tillfredsställas på ett mer effektivt sätt.  

”E-handeln utgör helt klart ett hot. Försäljningsmässigt så är det 

påverkan, litegrann på blommor, men buskar och träd i alla fall. Men i 

tjugo års tid har vi alltid sålt mer för varje år, så jag ska inte klaga så 

mycket. Men det märks och kunder pratar om det.”3 

E-handelns fortsatta ökning innebär marknadsandelar hos den fysiska handeln 

förloras till e-handeln, vilket väcker frågan hur arbetet hos de fysiska butikerna ser ut 

för att bemöta utvecklingen hos konkurrenterna inom den internetbaserade handeln 

(Jeansson et al., 2017). Företagets uttalande talar emot att e-handeln skulle 

marknadsandelar från den fysiska handeln, där en försäljningsökning har skett 

årligen under en period av två decennier. Däremot upplevs ett hot av e-handeln, av 

olika intensitet mot vissa produktkategorier.  
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5. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, utifrån resultatet av den analys och 

empiriska insamlingen i föregående kapitel. Forskningsfrågorna besvaras och de 

teoretiska samt praktiska implikationerna och begränsningarna med studien 

presenteras. Avslutningsvis presenteras förslag till vidareforskning inom området.  

5.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien var att undersöka hur fysiska butiker inom detaljhandeln arbetar 

med kundupplevelse och kundrelationer för att stärka sin konkurrenskraft mot den 

växande e-handeln, samt utforska de multi-kanala företagens praktiska användande 

av den fysiska butiken i relation till dess digitala forum för att skapa förståelse för 

hur den fysiska och digitala handeln samspelar. 

Studiens forskningsfrågor satte ramen för intervjuguiden, vilket möjliggjorde stöd för 

besvarandet av frågorna. 

-Hur arbetar företag med kundupplevelse och kundrelationer i fysisk butik för att 

stärka sin konkurrenskraft mot den växande e-handeln? 

-Hur, och varför, använder multi-kanala företag den fysiska butiken i praktiken, i 

relation till det digitala forumet? 

 

5.1.1 Hur arbetar företag med kundupplevelse och kundrelationer i 

fysisk butik för att stärka sin konkurrenskraft mot den växande e-

handeln? 

Den växande e-handeln, specifikt i detaljhandeln, är av intresse med dess enorma 

framfart. Att studera hur företag arbetar för att behålla sina kunder, därmed sin 

marknadsposition, mot den konkurrenskraftiga digitaliserade handeln kan inrymma 

flertalet intressanta perspektiv och faktorer. Kundupplevelser och kundrelationer i 
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fysisk butik är endast två aspekter som kan vara av hög betydelse för de fysiska 

butikernas överlevnad.  

Inom detaljhandeln ryms en uppsjö av olika inriktningar, vari vissa fått utstå 

betydligt mycket mer påverkan av e-handeln än andra. Fysiska bokhandlare och 

klädbutiker, bland andra, har visat sig möta motgång i behållandet av kunder. Enkla, 

snabba köp tilltalar den moderna konsumenten, e-handelns växande siffror är ett 

bevis på det. Studiens avgränsning till handelsträdgårdar föll sig av dess 

egendomliga karaktär av att, i allmänhet, ge konsumenten mer än enbart produkt vid 

köp. I vardagligt tal hörs det sägas att ’man besöker’, när man refererar till att åka till 

handelsträdgården ifråga, istället för något annat beskrivande verb i likhet med ’att 

köpa’. Ett besök, inte enbart ett köp – utan ett besök. Handelsträdgårdar, med dess 

produktsortiment av levande växter, är av egen art med nästintill ett måste att kunna 

se, känna, röra och lukta på produkterna. Kan e-handeln konkurrera med det? 

 

5.1.2 Upplevelserummet 

Det framkommer att företagen på olika sätt utvecklar sin verksamhet för att på 

ytterligare, och bättre sätt, tillfredsställa kundernas behov. Utbyggnationer för 

förlängda säsonger, mer tilltalande produktutbud med inspirationsytor och enklare 

kundorientering i butik, så kallat kundvarv, är exempel på hur företaget Åkersberga 

Växtförsäljning anpassar, förnyar och förbättrar sin verksamhet mot konsument. 

Annicas Handelsträdgård Piteå bygger årligen upp sin fysiska butik från grunden, då 

butiken håller stängt under den stränga vintern i Norrbotten. Där utnyttjas 

nymöbleringen inför varje säsong med att kundanpassa ytterligare. 

Flödesförbättringar gällande arbetsuppgifter och områden, förbättring av logistik och 

miljömål satsar Slottsträdgården Ulriksdal på, förutom att göra det vackrare.  

Att upplevelserummet är viktigt framgår tydligt i samtliga företagens praktiska 

arbete. Man jobbar på en daglig basis för att göra det bättre för såväl personal som 

kund, med kundanpassningar och arbetseffektivisering för enklare hantering av 
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allehanda arbetsuppgifter. Samtliga av de studerade företagen använder produkterna, 

växterna, som byggstenar i upplevelserummets utformning.  

Den intressanta skillnaden mellan Slottsträdgården Ulriksdals och Åkersberga 

Växtförsäljnings utvecklande av verksamheten är hur man disponerar ytorna, där det 

förstnämnda företaget strävar efter smala, diffusa gångar med aningen komplicerad 

inhandling, medan det sistnämnda företaget gör utbyggnationer för att kunna bredda 

kundens väg genom den fysiska butiken, med tydliga gångstråk markerade med deras 

karaktäristiska gröna matta. Åtkomst och tillgänglighet, större ytor och enkelt utgör 

nyckelord för verksamhetens kundanpassningar.  

Vidare kan dras slutsatser till denna branschs egenheter, som inte kan omsättas i 

termer av andra inom detaljhandeln. Produkterna är levande växter som inte kan 

jämföras med varandra, vidare så utgör en del av upplevelserummet av just 

produkterna. Växterna kan upplevas på ett sätt som andra produkter inom 

detaljhandelns mångfaldiga sortiment inte kan. Miljöer kan växa fram genom 

produktexponering. Handelsträdgårdar sätts i kategorin detaljhandel, men ligger i 

gränslandet till upplevelser, varför dess arbete kring upplevelserummet och 

kundupplevelse ter sig på likartade vis. Man eftersöker en längre besökstid präglat av 

intryck av produkterna till sin helhet, såväl som på individnivå. Att erbjuda kunden 

en fysisk plattform där produkterna i sig utgör upplevelseaspekten, med doftande 

grönska och djungelartade exponeringsytor är något som visar sig eftertraktat och 

leder till ökad omsättning årligen för samtliga av de studerade företagen.  

 

5.1.3 Kundrelationer 

Företagen har ett tydligt fokus på kommunikationen till konsumenterna. Framöver 

kommer det troligtvis att bli viktigare med företagens kundbemötande för att 

förbättra målgruppens lojalitet. Personlig service i form av mänsklig kontakt har idag 

blivit allt ovanligare med ökad teknikanvändning som allt mer ersätter det personliga 

mötet mellan företag och kund (Berglund & Boson, 2010). Samtliga tre företagen 
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sätter kunskapen i fokus, där rådgivning kring produkt utgör en grundläggande faktor 

för interagerande med konsumenten. Det speglas av hög grad en stolthet kring 

kunskapen som företagens personal besitter.  

Annicas Handelsträdgård Piteå påtalar vikten av relationen till kunderna, där en 

social verksamhet menas föreligga lika naturligt som andra konkreta arbetsuppgifter i 

den dagliga verksamheten. Vidare utvecklas verksamheten med nischade utbud av 

tjänster, såsom äppelmusttillverkning. Att vara den enda av sitt slag tilltalar 

verksamhetens grundidéer, och speglar kundernas relation till den näst intill familjära 

verksamheten. Relationerna till kunderna är djupgående, där samtalsområden allt 

som ofta rör kunden och personalen på ett personligt plan. Dödsfall, 

fritidssysselsättningar och hemmiljö i övrigt diskuteras. Fokuseringen kring 

upplevelserummets sociala aspekter är definitiva, där nyttan av inköpet sätts i 

andrahand. Kundrelationerna är koncentrerade till interaktionen i upplevelserummet. 

Åkersberga Växtförsäljning påtalar ett liknande förhållningssätt kring kundrelationer, 

där ett mer personligt plan kan förekomma mellan kund och personal, men att det 

framförallt ligger i ett mer kamratligt plan där skämtsamhet och en lättsamhet 

återfinns i kommunikationen mellan kund och personal. Vidare betonas kunskap och 

kvalité, som även ingår i företagets logga, där det menas att det utgör det framförallt 

viktigaste i relationen till kund. Här ses fokusering kring såväl nyttan av inköp, med 

kunskap och kvalité, som de sociala aspekterna i upplevelserummet där inköpet sker.  

Slottsträdgården Ulriksdal påtalar enbart nyttan av den kunskap som personalen kan 

tillbringa kunden inför tänkta inköp, där man tillochmed tar det till den nivå att 

kunden kan bli rekommenderad att avvakta med inköp på grund av okunskap i 

faktorer som jordmån, solläge, dränering, eller jordens pH-värde. Företaget menar att 

kvaliteten på produkterna, i samband med rådgivning till kunderna, är nyckelfaktorer 

för en lyckad relation till kunderna. Således anspelar man på nyttan av inköp, snarare 

än upplevelsen och de sociala aspekterna av inköp. 
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5.1.4 Hur, och varför, använder multi-kanala företag den fysiska 

butiken i praktiken, i relation till det digitala forumet? 

De undersökta företagen involverar olika variationer inom användandet av en digital 

plattform. Åkersberga Växtförsäljning tillhandahåller ingen e-handel och har inte för 

avsikt att komplettera verksamheten med en e-handel inom den närmsta framtiden, 

men utvecklar verksamheten i den fysiska butiken med nybyggnationer och 

planteringar för inspiration. E-handel kan komma att utveckla och komplettera den 

fysiska verksamheten på lång sikt sett. Men här ser man till branschens kundgrupp 

och menar på att det inte är dags ännu för en e-handel. Det har i andra fall varit direkt 

förödande, menas det. Åkersberga Växtförsäljning utvecklar verksamheten med 

nybyggnationer för showroom, inspiration och planteringar för ytterligare inspiration 

och upplevelsemiljöutveckling. Därmed kan slutsatsen dras att företaget arbetar för 

en framtida integration av fysisk och digital plattform, där den fysiska plattformen 

ger e-handeln inspiration för inköp. Företaget visar på insikt i att en e-handel 

möjligen kommer att behövas i en framtid, varför deras expansioner av 

inspirationsutrymmen är betydelsefull som framtida showroom.  

Slottsträdgården Ulriksdal har upprättat en form av e-handel på företagets hemsida, 

där varor kan beställas och få hemlevererade av företaget själva mot fraktkostnad. 

Företaget själva menar inte på att detta är en e-handel, utan enbart ett ytterligare sätt 

att tillfredsställa kundernas behov av en lättillgänglig, digital plattform. Hemsidans 

”e-handel” möjliggör inköp utifrån produktsortering av olika kategorier, väsentliga 

för växtuppdelning efter olika faktorer, samt fraktuträkning baserat på mottagens 

postnummer. Företaget menar på brister i detta system, då kundrådgivning 

förnimmas vid denna process av inköp. Den digitala och den fysiska plattformen 

samspelar inte på något direkt plan, däremot kan den fysiska butikens 

upplevelsemiljö se till företagets trovärdighets- och varumärkesbyggande, vilket i sin 

tur kan leda till köp online. Att den fysiska butiken i nuläget används som showroom 

för den digitala plattformen är det däremot inget tal om. Det är två plattformar som 
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inte är interagerande på något vis, mer än att avsändaren är densamma; 

Slottsträdgården Ulriksdal.  

Annicas Handelsträdgård Piteå har sedan kundefterfrågan upprättat en e-handel. 

Denna har inte på något vis ännu integrerats med den fysiska butiken och 

tillhandahåller inte produktkategorier av växter.  

Slutsatser kan dras utifrån analysen och resultatet av studien, att branschen ännu inte 

förberetts för en fullvärdig e-handel. Fraktalternativen tillgodoser inte produkternas 

behov, vilket utgör en av de största bristerna. Växter behöver solljus och vatten och 

aktsamhet i sin hantering, varför försäljning mot privatperson i externa budbolag kan 

komma att vara förödande för produkternas tillstånd i samband med leverans. Det 

breda produktutbudet menas begränsa möjligheten till en digitaliserad handel. Vidare 

är produkterna levande växter, de är på så vis unika, varför en e-handel inte kan göra 

varje enskild växt rättvisa. Både Slottsträdgården Ulriksdal och Åkersberga 

Växtförsäljning visar på, vad som skulle kunna beskrivas som, förberedande inför e-

handel, då båda företagen strävar efter att vara utflyktsmål med inspiration och 

upplevelse i fokus.  

Det finns ingenting som tyder på avvecklande av de respektive verksamheterna, inte 

heller menas e-handeln påverka deras resultatbild eller fortsatta arbete. 

Handelsträdgårdarna har svårt att se en framtid där handelsträdgårdar ersätts helt av 

en digitaliserad handel. Nyckelorden upplevelse och kundrelationer sätts i fokus i 

argumentationen kring att handelsträdgårdarna inte bara finns, och kommer att 

finnas, utan även att de behövs. Företagen ses relativt obekymrade av 

digitaliseringens framfart och menar istället att det blir än viktigare att tillgodose 

konsumenten med utflyktsmål, mötesplats och upplevelser med social 

tillfredsställelse och sinnesrika inslag.  
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5.2 Teoretiska implikationer 

Den växande e-handeln är ett relativt nytt fenomen, men forskning har gjort inom 

området. Forskningen har till största del behandlat e-handelns för- och nackdelar, 

påverkan på fysiska butiker och det skiftande konsumentbeteende kring den 

digitaliserade plattformen. Hur fysiska butiker arbetar med marknadsföring för att 

tilltala konsumenter har forskats kring, med resultat av genomslagskraftiga teorier. 

Däremot hur fysiska butiker kan stärka sin position gentemot den växande e-handeln, 

samt hur multi-kanala företag använder sig av den fysiska plattformen i relation till 

den digitala är ett relativt outforskat område, varför studien kunde bidra med 

beskrivning hur de undersökta företaget arbetar med kundrelationer och 

kundupplevelse på den svenska marknaden i den valda branschen. Detta kan ses som 

en viktig grund för vidare forskning inom området.  

I det moderna samhället kan prisjämförelser göras med en snabb handvändning och 

konsumenten är mer upplyst än tidigare, med den ständiga tillgången till internets 

oändliga informationstillgång. Resultatet från studien bidrar till den befintliga teorin 

med en dagsaktuell beskrivning och insikt i hur företag inom detaljhandelsbranschen 

tillämpar och/eller bortser från marknadsföringsteorier och hur detta gett samtliga av 

de studerade företagen en ökad omsättning årligen. De fysiska butikernas undergång 

kan tänkas bli slutresultatet om man inte hittar nya sätt att överleva på, i och med att 

e-handelns fortsatta framfart kräver att marknadsandelar tages ifrån de fysiska 

butikerna (Miotto & Gomes Parente, 2015). Det kan ses till behovet av ett modernare 

synsätt kring verksamheters marknadsföringsstrategier, där det inte längre är av lika 

viktig innebörd att tillgodose kunden med det lägsta priset, utan faktorer som spelar 

en större roll för den moderna, mobilburna människan, såsom upplevelse och 

socialitet.  
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5.3 Praktiska implikationer  

För att ge en bredare bild av hur fysiska butiker kan arbeta med kundupplevelse och 

kundrelationer för att stärka sin konkurrenskraft mot den växande e-handeln, samt ge 

insikt i hur detta tillämpas i praktiken, kan denna studies resultat vara av intresse för 

företag med fysiska butiker.  

 

5.2 Begränsningar  

Studien som antagit en kvalitativ ansats har möjliggjort en djupare kunskap i det 

specifika området, men även begränsat studiens generaliserbarhet. Studiens 

avgränsning till handelsträdgårdar i Stockholm inbringar än mer begränsning av 

generaliserbarheten. Specifikt för handelsträdgårdar är dess säsonger, i vilka 

vinterhalvåret utgör en mindre omsättningsrik period med generellt sett lägre 

besökarantal och färre produkter i sortimentet. Med forskningsfrågan kring 

kundupplevelse och kundrelationer kan antas att det på företagens mer belastade 

säsonger ger ett något förskjutet resultat. En mer omfattande studie hade kunnat se 

till ett helår för empirisk insamling, för att möjliggöra en mer rättvis bild av kundens 

upplevelserum och hur företagen faktiskt arbetar för kundupplevelse och 

kundrelationer.  

 

5.3 Vidareforskning 

Fortsatt forskning kring hur fysiska butiker arbetar med kundupplevelser och 

kundrelationer för att bibehålla sina marknadspositioner mot den växande e-handeln 

kan göras mot handelsträdgårdar, så väl som andra inriktningar inom detaljhandeln. 

Det är i nutid fastställt att e-handeln växer och denna studie har haft en snäv 

avgränsning, varför fortsatt forskning inom området är intressant. Studien har 

fokuserat kring hur företagen arbetar emot e-handeln, ett annat perspektiv som är 

intressant för fortsatt forskning är hur företagen med fysisk plattform kan samverka 
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med en digital plattform såtillvida att de fysiska forumen bibehålls. Denna studie 

gjordes ur företagsperspektiv, vilket lämnar tomrum i fortsatt forskning åt att göra 

det ur konsumentperspektiv. Publiceringar kring konsumentbeteende finns i 

mängder, men hur prognostiseras konsumenterna köpa i framtiden? Den 

uppkopplade tiden en individ åsätter resulterar vanligen i ett tidsöverskott, mot att 

handla i fysisk butik som är mer tidskrävande – så, vad gör konsumenten på den fria 

tiden? Blir de sociala interaktionerna och upplevelser alltmer viktiga?  
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Bilagor 

1. Intervjuguide  

Inledande frågor: 

Vad heter du? 

Vilken befattning har du inom företaget? 

Hur länge har du jobbat i den positionen? 

Fråga - fysisk butik som 

försäljningskanal 

Fråga - digital butik som 

försäljningskanal 

Hur har er fysiska butik utvecklats 

och förändrats under de senaste 

åren? 

Hur arbetar ni med e-handel? 

Vad är ert syfte, eller mål, med den 

fysiska butiken?  

Hur är försäljningen fördelad? Är 

den största delen via fysisk butik 

eller e-handel? 

Vilka försäljningskanaler har ni? 

Har ni någon e-handel? 

Varför?/varför inte? 

Vad är anledningen till att ni finns 

både digitalt och fysiskt? 

Vad kan ni erbjuda i en fysisk butik, 

som inte finns att ta del av på 

internet? 

Hur skiljer sig försäljningen åt 

digitalt och fysiskt? 

Utgör e-handeln ett hot för er 

verksamhet? Hur märker ni att e-

handeln växer? 

Integrerar ni dessa två forum på 

något sätt?  



 

 

 

Hur skulle ni beskriva erat 

varumärke? Vad utmärker er mot 

andra företag inom samma område? 

Om en potentiell kund frågar varför 

de ska välja er framför alla andra, 

vad svarar ni då? 

Vad är syftet med er e-handel, i 

relation till er fysiska butik? 

Hur jobbar ni med värdeskapande 

för kunden? Vad erbjuder er butik 

kunden? 

Hur har er e-handel utvecklats och 

förändrats under de senaste åren? 

Har e-handeln utveckling påverkar 

er fysiska butik? 

Hur interagerar er personal med 

kunderna? Hur utvecklar ni er 

servicedel för att nå ut till kund? 

Är det svårare att skapa relationer 

till kunderna över internet?  

Hur gör ni för att få långsiktiga 

kundrelationer?  

Hur ser ni på framtiden för digitala 

butiker inom denna bransch? Har ni 

en strategi för hur e-handeln ska 

utvecklas? 

Hur ser ni på framtiden för fysiska 

butiker inom denna bransch? Har ni 

en strategi för hur den fysiska 

butiken ska utvecklas? 

  

 

Avslutande frågor: 

Vill du tillägga något? 

Vill du ta tillbaka något?



 

 

 

 


