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Sammanfattning 

Titel: Här idag- borta imorgon. En kvalitativ fallstudie om vilka möjligheter och risker 

pop-up butiker kan medföra för ett varumärkes image och identitet.   

Författare: Amanda Andersson och Frida Andersson   

Handledare: Leif Rytting 

Examinator: Kaisa Lund 

Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Detaljhandel och 

Service Management, Linnéuniversitetet, VT 2019. 

  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt pop-up butiker kan stärka ett varumär-

kes image och identitet samt vilka risker konceptet kan medföra ur ett varumärkesper-

spektiv inom detaljhandeln. 

 

Forskningsfrågor: 

·     Varför väljer Företag att öppna pop-up butiker? 

·    Vilka möjligheter och risker finns det med att öppna pop-up butiker utifrån ett 

varumärkesperspektiv? 

·     På vilket sätt kan pop-up butiker bidra till att stärka befintliga relationer mellan 

varumärken och konsumenter? 

Metod 

I studien tillämpades en kvalitativ fallstudie av inredningssektorn. Det empiriska 

materialet baseras på åtta semistrukturerade intervjuer av personer med kunskap om 

pop-up butiker.     

  

Slutsatser 

Pop-up butiker kan stärka ett varumärkes och identitet image genom att det ger varu-

märket en fysisk närvaro där de får chansen att förtydliga sitt varumärke. Den största 

risken ligger i om var pop-up butikerna inte följer varumärkets övriga helhet samt om 

varumärken öppnar överallt vilket kan urvattna varumärket.    

 

Nyckelord 

Pop-up butiker, servicemiljö, varumärken, varumärkesimage, varumärkesidentitet. 
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Abstract 

Title: Here today- gone tomorrow. A qualitative study about the opportunities and risks the 

affect of pop-up stores have on a brands image and identity. 
Authors: Amanda Andersson och Frida Andersson 
Tutor: Leif Rytting 
Examiner: Kaisa Lund 
Subject: Bachelor thesis 15 credits. Business administration III - Marketing. Retail and Service 

Management, Linnaeus University, Spring 2019. 
  
Purpose and research question 
The purpose of this study is to investigate in which way brands can strengthen their image and 

identity and the risks the concept can entail from a brand perspective. 
  
Research questions 

·    Why do companies open pop-up stores? 
·    What are the opportunities and risks for opening a pop-up store from a brand perspective? 
·    In what way can pop-up stores help strengthen existing relationships between a brand and 

customer? 
  
Method 
This study is based on a qualitative case study in the furnishing industry. The empirical material 

are based on eight semi structured interviews with people with knowledge about pop-up sto-

res.    
  
Conclusion/Findings 
Pop-up stores can strengthen a brands image and identity by giving the brand a physical atten-

dance to explicate the brand. The risk is if the brands pop-up stores doesn’t follow the themes 

with the other channels, or if they open pop-up stores everywhere can result in  brand overex-

posure.   
  
Keywords 
Pop-up stores, servicescapes, brands, brand image, brand identity. 
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1. Inledning 

Följande kapitel kommer inledningsvis att beröra bakgrund, problemdiskussion, syfte, 

forskningsfrågor samt avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Detaljhandeln utvecklas kontinuerligt och i Sverige genererar handeln mer än 300 mil-

jarder kronor per år (Svensk Handel 2019). Digitalisering och internationell konkurrens 

har bidragit till ett stort skifte i detaljhandeln (Svensk Handel 2018). Schmidt och Ohls-

son (2016) framhåller att konkurrensen har bidragit till att att varumärken har fått en allt 

större betydelse på marknaden. Ytterligare en aspekt på digitaliseringen är att konsu-

menternas köpbeteende har förändrats, vilket visar sig genom att antalet konsumenter 

som handlar online stadigt ökar (Hagberg & Jonsson 2016; Postnord 2018a). Svensk 

Handel (2018) belyser att förändringen har bidragit till att butikers fysiska närvaro har 

blivit viktigare. Naskret (2017) hänvisar till en intervju med Handelns Utredningsinsti-

tut, där han framhåller att skiftet som detaljhandeln befinner sig i tillsammans med den 

ökade etableringen av e-handeln, har bidragit till pop-up butikers tillväxt. 
  
Pop-up butiker är temporära butiker, vilka strävar efter att erbjuda konsumenterna ett 

unikt koncept och fokus ligger på att skapa upplevelser (Klein, Falk, Esch & 

Gloukhovtsev 2016). Lasseus och Freire (2014) tydliggör att pop-up butiker möjliggör 

för företag att sticka ut från traditionell marknadsföring genom att kombinera sensorik 

och upplevelsemarknadsföring. Detta går i linje med att dagens kunder gärna besöker 

fysiska butiker men förväntar sig en upplevelse (Johansson 2018). Krantz (2017) fram-

håller att i takt med att e-handeln växer, kommer pop-up butiker att bli allt viktigare. 
  
Arbetet utgörs av en fallstudie på inredningssektorn med fokus på pop-up butikers va-

rumärken med avsikt att överföra till andra delar i detaljhandeln. 
 

1.2 Problemdiskussion 

Digitaliseringen har bidragit till en revolutionerande förändring inom svensk detaljhan-

del och kommer att få en allt större betydelse för konsumenters beteende i framtiden 

(Hagberg & Jonsson 2016). Digitaliseringen har bidragit till att e-handeln ökat, men 
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trots det sker fortfarande runt 90 procent av detaljhandelns försäljning i fysiska butiker 

(Svensk Handel 2018). Surchi (2011) talar för att utveckling av sociala medier och vir-

tuella samlingsplatser har bidragit till en förändring i konsumenters köpbeteende. Sch-

midt och Ohlsson (2016) bekräftar att förändringen har medfört att detaljhandeln befin-

ner sig i en utmanande fas. En av detaljhandelns utmaningar är att erbjuda kanaler som 

tilltalar konsumenternas intressen (Postnord 2018b). Floor (2009) hävdar att varumär-

ken inom detaljhandeln arbetar mot att kunna möta sina kunder både online och offline. 

Upplevelser är en viktig del för kommunikationen med kunderna, vilket bidrar till att 

digitala kanaler inte helt kan ersätta de fysiska butikerna (Haouache 2019). 
  
Floor (2009) tydliggör att dagens konsumenter räknar med att få en upplevelse och om 

deras förväntningar inte möts, riskerar varumärkets image att försämras. Hagberg och 

Jonsson (2016) samt Postnord (2018b) hävdar att upplevelser blir allt viktigare för kon-

sumenter. Konsumenternas behov av upplevelser är nära sammanlänkad med glädje och 

rädslan av att gå miste om något extraordinärt (Haouache 2019). Floor (2009) argumen-

terar för att traditionella butiksformat, som inte anpassar sig till den förändrade mark-

naden kommer att försvinna. Konsumenternas förändrade attityd och växande behov av 

upplevelser kommer med hög sannolikhet leda till utvecklingen av nya butikskoncept 

(Hagberg & Jonsson 2016). Användningen av pop-up butiker ses som en effekt av för-

ändringarna i detaljhandeln, vilket har lett till att företag har behövt hitta nya kommuni-

kationsstrategier för att nå sina kunder (Surchi 2011). Pop-up butiker representerar en 

möjlighet för varumärken att få deras personlighet att vakna till liv (Warnaby & Shi 

2018). Floor (2009) förmedlar att om företagen vill överleva digitaliseringen, måste de 

satsa på att bygga starka varumärken. Godson (2009) framhåller att många produkter 

har liknande pris och design, vilket leder till att många konsumenter ser till varumärket 

för att ta ett köpbeslut. Detta har lett till att varumärkets relationer har blivit av större 

betydelse för att lyckas på marknaden. Relationer kan bli en konkurrensfördel i och med 

att de under en längre tid kan medföra ökade ekonomiska resultat hos företag (Echeverri 

& Edvardsson 2012; Floor 2009). Kapferer (2012) argumenterar för att bygga ett starkt 

varumärke bör företaget veta vilka budskap de vill förmedlas samt vilket ställningsta-

gande de vill ta. Kunder har blivit allt mer krävande och varumärken måste därför ar-

beta allt hårdare för att kunna möta deras förväntningar (Godson 2009). Varumärken 

bör arbeta med sin image och identitet för att stärka relationerna till sina kunder och 

skapa ömsesidig lojalitet (Echeverri & Edvardsson 2012). Surchi (2011) redogör för 
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vikten av att pop-up butiker är tydliga i sin kommunikation om att de är en tillfälliga 

butiker. Konsekvensen av otydlig kommunikation kan bidra till en försämrad uppfatt-

ning av varumärket. 
  
Haouache (2019) framhåller att pop-up butiker möjliggör för konsumenterna att testa 

och interagera med produkterna. Författaren belyser att pop-up butiker kan användas för 

att personifiera mötet med konsumenten samt få en fysisk interaktion. Echeverri och 

Edvardsson (2012) argumenterar för att frontpersonalen spelar en betydande roll för 

servicen som helhet, men är företagets dyraste resurs. Det är i enlighet med Zeithaml, 

Bitner och Gremler (2013) som förklarar att ett varumärkes uppfattning inte enbart byg-

ger på produkter eller marknadsföring, utan frontpersonalen som arbetar för företaget 

som har den största påverkan. Grönroos (2015) beskriver att mötet med kunden är av 

högsta vikt och om frontpersonalen inte lyckas ta vara på ögonblicket, försvinner varu-

märkets alla tidigare ansträngningar. Grönroos (1996) förtydligar att det gemensamma 

värdeskapandet mellan frontpersonal och kund, är betydande för servicens kvalitet. Om 

kunden får en negativ serviceupplevelse, kan det leda till negativ ryktesspridning och 

således även en försämrad image av företaget. 
  
Bakgrunden till rapporten bygger på att trots digitaliseringens tillväxt är betydelsen av 

att fysiskt visa upp sina produkter och mötet med kunden fortfarande av stor vikt. Vi har 

valt att undersöka detta ur en pop-up butik-kontext, vilket grundar sig i författarnas in-

tresse för förändringen i detaljhandeln och hur nya innovativa lösningar kan appliceras. 

Tidigare forskning på den svenska marknaden har främst berört modebranschen och vi 

intresserar oss av gapet som finns gällande den brist på tidigare forskning av pop-up 

butiker inom inredningsbranschen. Vår förhoppning är att applicera forskningen på de-

taljhandeln som helhet, därför ser vi en ingående öppning av vilka möjligheter och ris-

ker pop-up butiker kan medföra samt hur det påverkar varumärkes image och identitet. 

Den praktiska nyttan av uppsatsen är att pop-up butiker är en växande marknad. Vår 

forskning kan därmed öppna dörrar till en djupare förståelse kring hur pop-up butiker 

kan påverka varumärken. 
 
1.3 Problemformulering 

I takt med att detaljhandeln har genomgått ett skifte och marknaden fortsätter att utveck-

las, är det väsentligt att varumärken anpassar sig och vågar sticka ut. Mötet med kunden 
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och upplevelser är naturliga samt viktiga för att stärka varumärken och för att upprätt-

hålla en bra kundrelation. För att bli mer konkurrenskraftiga behövs nya och kreativa 

sätt att fånga kundernas uppmärksamhet. Samhället förändras och pop-up butiker är ett 

relativt nytt sätt att marknadsföra sig på. Detaljhandeln utvecklas vilket vi tycker är in-

tressant och med den utgångspunkten har vi formulerat följande syfte. 
 

1.4 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt pop-up butiker kan stärka ett varumär-

kes image och identitet samt vilka risker konceptet kan medföra ur ett varumärkesper-

spektiv inom detaljhandeln. 

  

Arbetet utgörs av en fallstudie på inredningssektorn, med avsikten att överföra resultatet 

på detaljhandelssektorn utifrån ett företagsperspektiv. 

 

Forskningsfrågor: 

 

• Varför väljer företag att öppna pop-up butiker?  

• Vilka möjligheter och risker finns det med att öppna pop-up butiker utifrån ett 

varumärkesperspektiv? 

• På vilket sätt kan pop-up butiker bidra till att stärka befintliga relationer mellan 

varumärken och konsumenter?  

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 

• Uppsatsen kommer att avgränsas till varumärken på den svenska mark-

naden och skrivs utifrån ett företagsperspektiv. 

• Uppsatsen kommer stundtals att innefatta engelska uttryck eftersom de 

ger en tydligare beskrivning av det som belysas samt genererar ett bättre 

flyt i innehållet. 

• Området som studien har sitt fokus inom är inredningssektorn. Med in-

redningssektorn avses varumärken med huvudsakliga inriktning på deko-

ration och inredning i form av möbler, keramik, mattor, belysning, tav-

lor, glas och porslin. Inredning syftar till den inre delen av en byggnad 

eller anläggning, med särskild tonvikt på möbler och dekoration (Nat-

ionalencyklopedin u.å). 



 
 

10 

2. Metod 

Kapitlet som följer kommer att beskriva den metod vi har valt att utgå ifrån i uppsatsen 

för att uppfylla syftet samt ge svar på våra forskningsfrågor. Vi kommer resonera kring 

vårt metodval och argumentera för vårt utsedda tillvägagångssätt. 

 

2.1 Forskningsmetod 
En metod är ett sätt att lösa problem och därigenom uppnå ny kunskap (Holme & Sol-

vang 1997). Trost (2010) framhåller att forskningsmetod kan vara av antingen kvantita-

tiv eller kvalitativ karaktär. Kvalitativ och kvantitativ metod har olika forskningsinrikt-

ningar och målsättning, vilket innebär att de behandlas med olika angreppssätt (Wider-

berg 2002). Holme och Solvang (1997) framhåller att den viktigaste skillnaden mellan 

kvantitativ och kvalitativ metod är användningen av siffror och statistik. Kvantitativ 

metod syftar till forskningsmetoder som analyserar korrelation mellan variabler (Ja-

kobsson 2011; Widerberg 2002). Kvalitativ metod innebär att samla in information och 

få en djupare förståelse om problemet som undersöks (Holme & Solvang 1997). 
  
Trost (2010) hävdar att det som avgör huruvida en metod har ett kvantitativt eller kvali-

tativt angreppssätt, bestäms utifrån syftet. Holme och Solvang (1997) hänvisar till 

Broch et al. (1979) att kvalitativ metod har till syfte att ge en bättre insikt av det som 

studeras. Olsson och Sörensen (2011) benämner att kvalitativ metod har till syfte att 

karaktärisera information och få kännedom om olika mönster. Kvalitativ metod syftar 

enligt Repstad (2008) till att ge ett helhetsperspektiv av det fenomen som undersöks. 

Hughes och Månsson (1998) belyser att val av metod ska relateras till ett problem. Det 

går i linje med Widerberg (2002) som anser att valet av metod ska grunda sig i huruvida 

det är den mest lämpade metoden att besvara de frågor som ställts. Avsikten med stu-

dien är att få en djupare förståelse i vårt arbete. Genom att använda ett kvalitativt an-

greppssätt har vi fått en djupare innebörd av fenomenet, vilket tillsammans med ny er-

hållen kunskap har gett oss en tydligare insikt av ämnet som helhet. Utifrån dessa prefe-

renser har kvalitativ metod gett oss en helhetsbild av vårt valda ämnesområde samt har 

utgjort grunden i vår studie. 
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2.1.1 Fallstudie 

Att göra en fallstudie innebär att genomföra en undersökning på ett begränsat område 

(Patel & Davidsson 2011). Yin (2011) förklarar att fallstudie är en studie av olika fall, 

som sedan förklaras. Målet med fallstudier är att tänka utifrån ett helhetsperspektiv samt 

att få kongruent information om det område som har valts. Patel och Davidsson (2011) 

belyser att fallstudier används frekvent för att studera en förändring som blivit. Yin 

(2007) tydliggör att fallstudier används om studien avser att studera en utveckling sna-

rare än ett beteende. Fallstudier innehåller empiriska belägg såsom direkt observation av 

och intervjuer med de som har varit involverade i utvecklingsförloppet. Patel och Da-

vidsson (2011) beskriver hur pass generaliserbara resultaten i är studien, är beroende av 

hur urvalsprocessen gick till. Vidare förklarar författarna att resultaten används senare 

för att resonera generaliserbarheten i kontext till populationen som urvalet representerar. 

Fallstudier syftar till att samla in olika särdrag av information. Detta för att få en djupare 

bild av det som studeras. 
  
I studien har en fallstudie genomförts på den svenska inredningssektorn. Detta med av-

seende att få ett djup bland våra intervjupersoners svar. Målet med fallstudien var att få 

ett helhetsperspektiv på området vi har undersökt. Fallstudien gjordes även med syftet 

att få väl tilltagen och användbar information från insatta intervjupersoner inom inred-

ningssektorn. Metodvalet syftade till att få en bredare uppfattning av hur varumärken 

inom denna sektor använder sig av pop-up butiker. Svaren vi fick var relevanta och gav 

intressanta aspekter att senare applicera på vår valda sektor. 
 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Urval 

Inom kvalitativ forskning sker mestadels intervjuer i ett konversationsläge (Yin 2011). 

Oberoende av vilken intervjumetod studien ska baseras på, innebär samtliga en interakt-

ion mellan intervjuaren och intervjupersonerna (Yin 2011). Innan intervjuerna genom-

förs, bör en urvalsram väljas (Holme & Solvang 1997; Yin 2011). Det går i linje med 

Patel och Davidsson (2011), som redogör att innan studien påbörjas, ska upplägg utefter 

problemformulering göras. Upplägget innefattar val av vilka specifika enheter att inter-

vjua såväl som antalet av dem. Holme och Solvang (1997) redogör för två olika urval; 

icke sannolikhetsurval samt sannolikhetsurval, vilka är inte slumpmässiga kontra 
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slumpmässiga. Inom kvalitativ forskning väljs urvalen ofta genom en medvetenhet, vil-

ket Yin (2011) förklarar som strategiska. Strategiska urval innebär att intervjupersoner-

na väljs utifrån relevansen till studien (Alvehus 2013). Detta är i enlighet med Yin 

(2011), som beskriver att målet med urvalet är att välja vilka specifika enheter som är av 

mest relevans för studiens ämnesområde. Det ligger i linje med Trost (2010) som fram-

håller att ett strategiskt urval ska främst agera som ett hjälpmedel i samband med att få 

variation bland intervjupersoner i en kvalitativ studie. Variationen av intervjupersoner 

bestäms utifrån syfte och ställningstagande. Yin (2011) tydliggör att urvalet helst av allt 

ska generera ett tillräckligt brett perspektiv för området som studeras. 
  
Urvalet i denna studie har omsorgsfullt valts ut med avsikt att få en bredd samt koppling 

bland intervjupersonerna. Resultatet av sökningen efter intervjupersoner inom detalj-

handeln med inriktning på inredningssektorn, gav oss ett urval på åtta stycken. I och 

med det gap som finns angående denna sektor, skapade det några enstaka problem vid 

sökningen av intervjupersoner. Tidigare forskning i ämnet har främst berört modebran-

schen, vilket gav oss en intressant möjlighet på det sätt att det inte gjorts många studier 

kring pop-up butiker på vår valda sektor. I början hade vi svårigheter kring att hitta före-

tag som kunde ge oss den önskvärda informationen inom vår tidsram. Trots den tröga 

starten lyckades vi få tag på åtta företag och varumärken, intervjupersonerna hade en 

mycket intressant synvinkel till vår studie och gav oss den rekonstruktion av erfarenhet-

er som vi hoppades på. Målet med studien var att hitta en bredd bland intervjupersoner-

na, vilket även resulterade i personer med olika befattningar och ansvarsområden inom 

inredningssektorn. På grund av att vår valda sektor är smalt inriktad och tiden var be-

gränsad, har det medfört att alla intervjuer inte har kunnat göras personligt. Hälften är 

gjorde på telefon, men har emellertid inte genererat i mindre innehållsrika svar. Alla 

våra intervjupersoner har godkänt att vi har med deras fullständiga namn och titel i upp-

satsen. 
  
Nedan följer en beskrivning av samtliga av våra intervjupersoner. 
  
Hanna Paradis, VD på Paradisverkstaden 
Paradisverkstaden är ett öländskt företag, som formger, tillverkar och säljer inredning i 

keramik. Paradis har vuxit upp inom företaget och var en av initiativtagarna till öpp-

ningen av pop-up butikerna. Företaget har haft pop-up butiker i Kalmar och Stockholm. 
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Personlig intervju på Öland 80 min, 2019-04-18. 
  
Rikard Lundberg, Grundare och VD på Pop-up Agency 
Pop-up Agency är en agentur i Sverige, som riktar sig till och hjälper företag som vill 

öppna pop-up butiker. Lundberg har en tidigare bakgrund som inom detaljhandeln och 

har genomfört flera hundra etableringar av pop-up butiker.    
Personlig intervju i Stockholm 60 min, 2019-04-29. 
  
Thommy Bindefeld, Marknadschef och Creative Director på Svenskt Tenn 
Svenskt Tenn är ett svenskt inredningsföretag som är välkända för sin formgivning och 

vackra mönster. Företaget har haft en pop-up butiker i Wien och Helsingfors i samband 

med utställningar. Bindefeld har mångårig erfarenhet inom inredningssektorn och 

hjälpte till att starta igång företagets pop-up butiker. 
Personlig intervju i Stockholm 45 min 2019-04-29 
  
Helene Forsberg, VD på Grandpa 
Grandpa har utvecklat ett eget inrednings- och livsstilsvarumärkes men äljer mest exter-

na varumärken. Forsberg har nyligen öppnat pop-up butiken Grandpa kiosk i Stockholm 

och har många års erfarenhet inom detaljhandeln.    
Telefonintervju 48 min, 2019-05-02.   
  
Per Lönnberg, Produktionschef Inredningssten 
Inredningssten säljer bland annat inredning samt bänkskivor till kök, badrum och möb-

ler. Lönnberg har flera års erfarenhet inom branschen och hade en stor roll i arbetet 

kring pop-up butikerna. Varumärket har haft pop-up butik i Umeå. 
Telefonintervju 39 min, 2019-05-06 
  
Pernilla Algede, Grundare och Creative Director på House of Beatniks 
Algede har en bakgrund inom marknadsföring och PR, men driver nu sitt egna varu-

märke House of Beatniks med inriktning på fotokonst och posters. Har haft en pop-up 

butik på femman i Göteborg och en på Nääs fabriker. 
Telefonintervju 37 min, 2019-05-07. 
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Sara Ahdrian-Brorsson, Grundare och Co-VD på Dunke Design 
Ahdrian-Brorsson är en av grundarna till varumärket Dunke Design samt har det över-

gripande företagsansvaret. Dunke Design har haft två pop-up butiker i Stockholm. 
Telefonintervju 58 min 2019-05-09. 
  
Karin Hansson, Köksavdelningschef IKEA Kalmar 
IKEA är ett världsledande varumärke inom inredning. Hansson leder och driver köks-

försäljningen på IKEA i kalmar, vilket innefattar både ansvar för avdelningen och per-

sonal agendan. Hansson hade under IKEA’s köksturne insikt i deras pop-up butik i 

Karlskrona.   
Personlig intervju i Kalmar 36 min, 2019-05-13. 
 

2.2.2 Intervjuer 

Vid insamling av data för kvalitativa studier, är intervjuer ett vanligt tillvägagångssätt 

(Bryman & Bell 2017). Intervjuer är en lämplig metod för att se mönster och få en dju-

pare förståelse kring en persons tankar, uppfattningar och åsikter i ett ämne eller feno-

men (Trost 2010). Innan genomförandet av intervjuer påbörjas, bör intervjuaren fast-

ställa vilken typ av intervju som ska göras (Alvehus 2013). Vidare förklarar Alvehus 

(2013) semistrukturerade intervjuer som den vanligaste formen av intervjuer, vilken 

utgår ifrån en lista med teman som bör tas upp. Intervjumetoden ger respondenten flexi-

bilitet att influera innehåll samtidigt som intervjuaren själv måste vara aktiv för att 

kunna ställa följdfrågor. Det möjliggör även för intervjuaren att kunna ändra ordning på 

frågorna och riktning på studien om det skulle bli aktuellt (Patel & Davidson 2011). I 

denna studie har semistrukturerade intervjuer använts som forskningsmetod, vilket 

grundar sig i utgångspunkten att genomföra en kvalitativ undersökning med strävan 

efter att ge våra respondenter utrymme att ge sin bild av fenomenet vi undersöker. Me-

toden hjälpte oss att naviger intervjun i rätt riktning samtidigt som respondenterna fick 

möjlighet att betona det som de ansåg vara viktigt. 
  
Trost (2010) förklarar att en intervjuguide med teman kan upprättas för att sedan tas upp 

i intervjun med respondenten. Det är i enlighet med Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns och Wängnerud (2017), som påvisar att en intervjuguide ska vara konstruerad att 

det är lätt att hänga med samtidigt som ett akademiskt språk är väsentligt. I denna studie 

har en intervjuguide med delområden gjorts utefter våra tre forskningsfrågor. Intervju-
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guiden har agerat som en mall för intervjuerna, detta för att få ett flyt i samtalet obero-

ende av dess riktning. Efter vi hade avslutat en intervju försökte vi i nära ansluning att 

sammanställa materialet genom att transkribera det. I transkriberingarna har vi avstått 

från att ta med eventuella skratt och pauser.   
 
2.2.3 Sekundärdata 

I studien har både primär- och sekundärdata samlats in, där primärdata avser insamling 

via intervjuer och sekundärdata genom relevant litteratur och artiklar (Patel & Davids-

son 2011). Sekundärdata avser data som andra forskare samlat in och bearbetat utifrån 

ett annat syfte (Jacobsen 2002; Patel & Davidsson 2011). Sekundärdata ska tolkas av 

den som avser att tillämpa den i sin studie, menar Jacobsen (2002). Detta för att det se-

kundärdata egentligen baseras på en annan forskares primära datainsamling till en tidi-

gare gjort vetenskaplig studie (Bell & Waters 2018; Bryman & Bell 2017). 

 

2.2.4 Operationalisering 

Övergången från teori till empiri är en kritisk fas i studien (Holme & Solvang 1997). 

Operationalisering är den förbindelse mellan teorin och empirin och det är där länken 

mellan de båda förtydligas. Avståndet mellan teoretiska begrepp och den insamlade 

empirin kan variera från litet till stort. Holme och Solvang (1997) beskriver att utgångs-

punkten sker i teorin och avser det som ska undersökas. Den avgörande faktorn för op-

erationaliseringen är huruvida den är fruktbar i relation till syftet. Kan begreppets inne-

börd preciseras kommer vi steget närmre en fruktbarhet. I vår studie har teorin agerat 

riktlinjer för empirin, men ingen utgångspunkt. För att hitta ett samband mellan det vi 

ville undersöka utifrån teoretiska begrepp och intervjupersonernas infallsvinklar, gjor-

des en intervjuguide. Intervjuguiden innehöll områden som hade en direkt koppling till 

vårt valda område och teorin. Genom detta tillvägagångssätt hade vi en ram för vilken 

empiri ville få in, som skulle vara betydelse för att kunna besvara vårt syfte i slutändan. 

Vi ville se hur sambandet mellan vår insamlade teori och empiri gick att sammankoppla 

för att kunna uppnå fruktbarhet i vår analys och besvarande av syftet.   
 

2.2.5  Forskningsetik 

Forskare har ett ansvar för materialet de samlar in under intervjuer (Gillham 2008). An-

svarsområdena ligger följande vis inom hur materialet förvaras och analyseras. Forsman 

(1997) förklarar att forskningsetik främst behandlar två problem vilka inkluderar mora-
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len i forskningens mål samt på vilket sätt forskaren bör upprätthålla moralen. Betydel-

sen av den etiska aspekten har bidragit till att formella etiska rutiner är vanligt före-

kommande i forskningsmiljöer (Gillham 2008). Av etiska och rättsliga skäl måste re-

spondenterna samtycka samt ha förståelse för i vilken sammanhang forskaren kommer 

att använda och förvara materialet. Patel och Davidsson (2011) belyser att forskare be-

höver respektera de grundläggande etikreglerna. Det finn fyra grundläggande etikregler 

vilka är skapande av vetenskapsrådet; informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-

tialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Forsberg (1997) argumente-

rar för att det är av vikt att intervjuer blir dokumenterade. Under våra intervjuer gav vi 

intervjupersonerna möjligheten av att vara anonyma samt informerade om vart och i 

vilket syfte uppsatsen kommer att publiceras. Intervjuerna spelades in för att underlätta 

efterföljande transkribering men vi var noga med att fråga om tillåtelse innan inspel-

ningen påbörjades. 
 
Bryman och Bell (2017) förklarar med hjälp av Guba och Lincoln (1994) att för att sä-

kerställa trovärdighet i studien kan konfirmering användas. Konfirmering innebär att 

forskarna försöker garantera att de har agerat i god tro med ett objektivt synsätt och 

därmed inte har använt personliga värderingar, som kan påverka slutsaterna i arbetet. Vi 

strävade efter att uppnå konfirmering genom att försöka hålla oss objektiva mot olika 

val, men vi är fullt medvetna om att det är svårt att inte påverkas av egna åsikter i ex-

empelvis val av intervjupersoner. I det stora hela försökte vi hålla en distans och göra de 

val som på bästa sätt kan leda vår studie framåt.   
 

2.3 Forskningsansats 

Yin och Retzlaff (2013) benämner att forskningsansats generellt kan delas in i induktiv 

och deduktiv ansats. Alvehus (2013) tydliggör att induktion och deduktion innebär två 

olika ansatser för att resonera samt dra vetenskapliga slutsatser. Alvesson och Sköld-

berg (2017) redogör att de två olika forskningsansatserna skiljer sig genom olika be-

skaffenheter. Detta i huruvida forskarens insamlade material ska tolkas samt går att an-

knyta till teorin (Patel & Davidsson 2011). Alvehus (2013) beskriver att induktiv ansats 

fungerar som en motsats till den deduktiva ansatsen och konstruerar sina slutsatser ge-

nom empiriskt material, utan en teoretisk insikt. Enligt Hyde (2000) görs ett induktivt 

arbetssätt med anledning att dra övergripande slutsatser kring fenomenet som under-

söks. Alvehus (2013) argumenterar för att induktiv ansats inte kan användas helt pro-
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blemfritt och grundar sig i att en tolkning är svår att göra om det saknas en teoretisk 

förståelse. 
  
Bryman och Bell (2017) framhåller att sambandet mellan teori och data utifrån ett in-

duktivt tankesätt, är mer tillämplig inom kvalitativ forskningsmetod. Deduktiv ansats 

har till skillnad från induktiv ansats utgångspunkt i teori och forskaren utgår från hypo-

teser som testas mot det empiriska materialet (Alvehus 2013). Hyde (2000) belyser att 

deduktiv ansats används för att pröva teoretiska mönster i ett sammanhang. Bryman och 

Bell (2017) förklarar deduktion som en generell koppling av teori och praxis och att en 

deduktiv ansats generellt förknippas med ett kvantitativ forskningsmetod.  

 

Alvesson och Sköldberg (2017) och Bryman och Bell (2017) förklarar att det finns ett 

tredje tillvägagångssätt i att sätta teori och empiri i ett kontext, vilket benämns som ab-

duktion. Bryman och Bell (2017) redogör med stöd av Mantere & Ketokivi (2013) att 

abduktion innebär att forskare försöker identifiera förutsättningar för att göra de mindre 

överraskande och för att få en mer naturlig betydelse. Alvesson och Sköldberg (2017) 

förklarar att abduktion görs med avsikten att samla in teori och empiri jämlöpande. Ab-

duktiv forskningsansats innebär enligt Patel och Davidsson (2011) att forskaren samlar 

in empiri, som blir ny teori och utgör sedan grunden för utveckling av annan teori.  

 

Alvehus (2013) beskriver att induktion och deduktion är två olika ansatser för att reso-

nera samt dra vetenskapliga slutsatser, medan abduktiv ansats innebär att författaren 

växelvis arbetar med empirisk och teoretiska insikter. Bryman och Bell (2017) tydliggör 

att induktiv och deduktiv ansats ej är entydigt, utan har inslag av varandra och ska be-

traktas som en tendens och inte en åtskillnad. Detta stärker Patel och Davidsson (2011) 

som i sin förklaring av abduktion redogör att forskaren först och främst arbetar med ett 

induktivt tillvägagångssätt, för att sedan gå över mot att bli mer deduktivt. Bryman och 

Bell (2017) och Hyde (2000) anser att dessa forskningsmetoder ofta har en tydligare 

koppling till varandra. I och med att induktion och deduktion samverkar, är vi väl med-

vetna om att det är svårt att välja enbart en forskningsansats som utgångspunkt genom 

studien. Studiens forskningsansats har därför varit tämligen abduktiv i arbetssättet. Vi 

har i ett tidigt skede använt oss av ett deduktivt arbetssätt, men har under studiens gång, 

gått mot att bli mer induktiva. Detta för att teorin inte ska styra över empirin utan endast 

agera riktlinjer. Den tidigare kunskap om olika fenomen har vi haft med oss in i uppsat-
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sen och därmed har det varit svårt att vara helt induktiv genom processens gång. Bry-

man och Bell (2017) förklarar begreppet litteraturgenomgång som ett hjälpmedel för att 

skapa djupare förståelse. Vi har använt oss av litteraturgenomgång i insamling av teori 

om bland annat pop-up butiker. Detta för att det är ett begrepp, som vi inte har under-

sökt tidigare och behövde samla oss mer ingående information om i vår studie. 
 

2.4 Kvalitet i kvalitativa studier 

2.4.1 Validitet och reliabilitet 

För att kunna upprätthålla en hög kvalitet i sina studier, ska hänsyn tas till särskilda kri-

terier (Bryman & Bell 2017). Inom den kvantitativa forskningen används uttryck som 

validitet och reliabilitet, där validitet står för om bedömningen av slutsaser hänger 

samman och reliabilitet för huruvida resultaten av forskningen kan upprepas (Patel & 

Davidson 2011). Begreppen har ett större utrymme i kvantitativa studier och har inte 

samma betydelse inom kvalitativa studier. Validiteten i kvalitativ metod syftar till om 

forskarna har samlat bakgrundsfakta för att kunna göra en trovärdig tolkning av respon-

denternas livsvärld (Bryman & Bell 2017). Patel och Davidson (2011) argumenterar för 

att validiteten i kvalitativa studier har inverkan på hela forskningsprocessen. Inom den 

kvalitativa forskningen används validitet som begrepp i högre utsträckning än reliabili-

tet eftersom det får en vidare betydelse (Bryman & Bell 2017). Patel och Davidson 

(2011) förklarar att reliabilitet ligger nära sammanlänkat med validitet i kvalitativa stu-

dier vilket bidrar till att begreppet reliabilitet inte brukar användas inom kvalitativa stu-

dier. Strävan inom den kvalitativa forskningen är att utforska särdrag, tolka och uppfatta 

livsvärldens innebörd samt att skildra uppfattningar. Bryman och Bell (2017) förklarar 

genom Lincoln och Guba (1985); Guba och Lincoln (1994) att det finns alternativa kri-

terier att använda i bedömningen om huruvida en kvalitativ studie håller god kvalitet. 

Grundläggande kriterier att bedöma kvalitativ forskning utifrån är trovärdighet och äkt-

het till vilket tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet tillhör.   
  
Tillförlitligheten har stärkts genom att ha en variation på intervjupersoner. Tillförlitlig-

heten har även stärkts genom att vi har spelat in samtliga intervjuer för att kunna få en 

återblick. Under opponeringstillfällen har även andra studenter samt vår examinator 

bidragit med intressanta infallsvinklar och förslag till ändringar. Detta för att vårt skulle 

få en bättre relevans till vårt område, vilket också har bidragit till styrkandet av tillförlit-

ligheten. Det har även bidragit till att trovärdigheten har stärkts genom att vi kan se till-
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baka på materialet och bevisa att intervjupersonerna har sagt det de har. Pålitligheten i 

studien har stärkts genom att våra intervjupersoner hade en kunskap inom det valda äm-

nesområdet samt hade betydelsefulla roller i företaget. Vi har också genom studien ar-

gumenterat för val. Överförbarheten i studien kan tillämpas på branscher och sektorer 

inom detaljhandeln. 

 

2.5 Kunskapsprocess 

En naturlig utgångspunkt till studien var att vi studerar marknadsföring med inriktning 

på detaljhandel, vilket har utvecklat ett intresse kring marknadsföringskoncept och va-

rumärken. Vi såg en intresseväckande aspekt kring att detaljhandeln befinner sig i en 

förändring och ständigt ställs inför nya utmaningar. Ytterligare ett perspektiv är bety-

delsen av att bygga starka varumärken i dagens konkurrensutsatta marknad och därför 

väcktes vårt intresse kring hur pop-up butiker kan påverka ett varumärke. Studien ge-

nomfördes på pop-up butiker eftersom det är aktuellt koncept som ligger i tiden. Vi av-

gränsade oss till varumärken inom inredningssektorn på grund av att det låg i vårt in-

tresse samt är en sektor med ett gap kring tidigare forskning och litteratur. Pop-up buti-

ker i relation till inredningssektorn och detaljhandelns förändring, stod till grund för 

våra forskningsfrågor, syfte, insamlade teori och empiri. Vi ville fördjupa oss kring om-

rådet och skaffa oss mer kunskap om pop-up butiker eftersom det är ett relativt nyeta-

blerat koncept. 
  
I och med att vi hade med oss vissa delar av teori och kunskap, har vi varit deduktiva i 

processen. Inför intervjuerna hade vi en enkel intervjuguide och här försökte vi vara 

induktiva. Intervjuerna bestod av ömsesidiga samtal med samtliga intervjupersoner och 

gav oss mycket relevant information. Intervjupersonerna hade olika befattningar och 

arbetade i nära relation till det området vi valde att undersöka. En intervju gjordes med 

en agentur som hade mycket erfarenhet av pop-up butiker eftersom det var deras hu-

vudområde. Trots att vår studie avser varumärken ville vi få en bredare grundförståelse 

kring ämnesområdet för att få en djupare studie. Vi har lagt ner mycket tid i att utforma 

en stabil intervjuguide med relevanta teman. Detta medförde att samtliga intervjuer flöt 

på i samtal och gav intervjupersonerna tillräckligt med utrymme att själva svara utifrån 

egna erfarenheter och synvinklar. Under arbetets gång hade vi vårt syfte i åtanke och 

gick hela tiden tillbaka för att se att vi följde det i studien. Syftet såväl som forsknings-
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frågor har ändrats till viss del genom studiens gång, men inte så pass mycket att vi fått 

göra om delar i vårt teorikapitel.   
 

2.5.1 Tolkning 

Under studiens gång har vi inspirerats från hermeneutiken vilket Alvesson och Sköld-

berg (2017) beskriver som tolkningslära. Tolkningsläran innefattar att förstå, tolka och 

förmedla vilket är passande att sträva efter vid studier som vill att få tillträde till respon-

denternas egna erfarenheter och upplevelser kring en företeelse (Fejes & Thornberg 

2015).  I kvalitativa studier är forskaren det främsta verktyget vid insamlandet samt ana-

lysen av datan (Fejes & Thornberg 2015). I kvalitativa metoden är tolking ett centralt 

begrepp, vilket bidrar till att olika forskare även är tolkare (Alvehus 2013). Eftersom vi 

valde en kvalitativ metod har våra tolkningar varit centrala och det har skett tolkningar i 

intervjuerna, analysen och inför slutsatsen. Holme och Solvang (1997) förklarar att en 

kritisk del av kvalitativ forskning är att information tolkas på fel sätt av forskaren. Det 

är svårt att helt frånsäga sig feltolkningar i material. Tolkningen sker som en röd text 

genom hela arbetet från inledande delar av arbetet och även personerna som läser stu-

dien kommer att göra sin tolkning. I studien har vi varit medvetna om att det är våra 

tolkningar som styr och för att undvika feltolkningar har vi haft en granskande och 

medveten inställning till vår tolkning. Alvehus (2013) framhåller att tolkning inom 

forskning kan bidra till en bättre förståelse av omvärlden. Tolkningsprocessen är viktig 

för att kunna få ett trovärdigt resultat i studien. Patton (2015) antyder att tolkning av 

skrifter är väsentligt att inse vad författarna vill förmedla med texten. Tolkning är me-

ningen ska ge en allomfattande bild av ett fenomen eller område. Bryman och Bell 

(2017) beskriver att det är svårt att vara helt objektiv eller subjektiv. Vi har under studi-

ens gång haft med oss tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket kan innebär att om 

studien hade gjort utifrån några andras erfarenheter hade resultatet i studien säkerligen 

skiljt sig från vår. Inom kvalitativ forskning handlar det om att undersöka ett beteende 

inom ett område (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2008). Vi anser att det är genom in-

tervjupersonernas ord, som vi har fått en bild av en viss verklighet och valt att tolka 

därefter. 
 

2.6 Metodkritik 

Bryman och Bell (2017) beskriver att kvalitativa metoden ofta har mottagit kritik kring 

att den anses ha låg reliabilitet och replikerbarhet. Kritiker anser även att metoden är 



 
 

21 

alltför subjektiv då den grundas i forskarens ofta objektiva tolkning (Bryman & Bell 

2017). Vi är medvetna om att det är svårt att vara objektiv så vi har under arbetsgången 

haft en kritisk inställning till vår tolkning. Vidare förklarar Bell och Waters (2018) att 

kvalitativa metoder ofta kritiseras för att det insamlade materialet inte är karaktäristisk 

för hela företaget. Vi är mer intresserade av att fånga särdraget hos individerna så att 

komma fram till en tydlig bild vad alla tycker är inte aktuellt med vårt syfte. Alvehus 

(2013) förklara att i semistrukturerade intervjuer har respondenten större möjlighet att 

själv styra samtalet i en önskad riktning. Intervjuaren måste också vara verksam och 

beredd på att ställa intressanta följdfrågor. Vi har försökt att undvika denna risk genom 

att skriva en noggrann intervjuguide och om vi märkt att respondenten börjar sväva iväg 

har vi försökt leda dem tillbaka. Vi har också varit väl inlästa på ämnet för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor.    
  
I början av studien så strävade vi efter att boka in ett personligt möte med all responden-

terna men den snäva tidsramen och de geografiska avstånden till våra respondenter bi-

drog till att hälften av intervjuerna skedde över telefon. Det bidrog till att vi missade 

detaljer som kroppsspråk och andra signaler som går att fånga vid ett personligt möte. 

Trots avsaknandet av kroppsspråk tyckte vi att respondenterna via telefon intervjuerna 

gav djupa och innehållsrika svar.  
 
Inom kvalitativ forskning sker ofta ett strategisk urval (Yin 2011). Alvehus (2013) po-

ängterar vikten av att inte vara för strategisk eftersom det kan leda till att forskaren för 

förutfattade meningar om ämnet.  Vi försökte undvika det genom att lägga ner mycket 

tid på att hitta lämpliga personer från olika stora varumärken och i olika befattningar. 
 
 
 
  



 
 

22 

3. Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen innehåller teoriavsnitt, vilka är uppdelade i fem huvud-

områden och har en direkt koppling till syftet och vårt valda ämnesområde i studien. 

Den ger läsaren en övergripande bild samt en grundläggande kunskapsgenomgång om 

vårt valda ämnesområde. Vi hänvisar vidare till avsnitt 3.6, där en teoretisk konceptua-

lisering finns tillgänglig.  

 

3.1 Pop-up butiker 
Surchi (2011) och Levy, Weitz och Grewal (2014) förklarar att pop-up butiker karaktä-

riseras av att de är temporära och endast öppna under en begränsad period. Pop-up buti-

ker har till syfte att blomstra och sedan försvinna i tomma intet (Kim, Fiore, Niehm & 

Jeong 2010; Russo-Spena, Carida, Colurcio & Melia 2012). Längden på perioderna som 

butikerna har öppet, kan variera från några dagar till ett år (Niehm, Fiore, Jeong & Kim 

2007). Picot-Coupey (2014) framhåller i och med att pop-up butiker endast finns inom 

en period av några månader, kan konsumenter antingen hitta de av ren tillfällighet eller 

besöka de medvetet. Trots att tillämpningen av dessa runtomliggande butiker har ökat, 

finns ännu inte en standardiserad definition av begreppet pop-up butiker i den existe-

rande litteraturen (Haas & Schmidt 2016; Picot-Coupey 2012). Konceptet är särskilt 

attraktivt för varumärken med säsongsbetonad försäljning och många städer har börjat 

använda sig av pop-up butiker för att återskapa levande stadskärnor (Levy, Weitz & 

Grewal 2014). Surchi (2011) betonar vikten av att ha rätt plats för pop-up butiken och 

ska helst ligga centralt, där kundflödet är stort. Pop-up butiker ska sträva mot att skapa 

ett behov hellre än att skapa vinst (Ryu 2011). 
  
Pop-up butiker tillämpar en ny sorts marknadsföringsmix, där varumärken använder ett 

icke traditionellt sätt att marknadsföra sig på, som når igenom bruset av traditionell re-

klam (Surchi 2011). Konceptet kan liknas vid ett event som kännetecknas av en multi-

sensorisk upplevelse. Grundtanken med pop-up butiker är att skapa varumärkeskänne-

dom och generera uppmärksamhet runt varumärket (Niehm et al. 2007). Konceptet möj-

liggör för företag att få kontakt med konsumenter på ett spännande sätt genom att skapa 

upplevelser och engagera kunder (Tesseras 2014; Warnaby & Shi 2018). Surchi (2011) 

bestyrker att pop-up butiker är ett verktyg som varumärken kan använda för att skapa 
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uppmärksamhet, respons och överraska kunder. Haas och Schmidt (2016) bestyrker att 

pop-up butiker kan betraktas som en form av konst med händelser såsom utställningar 

och konserter, vilket ger potentiella kunder möjligheten att uppleva en överraskande och 

exklusiv underhållning i butiken. Det ligger i linje med Klein, Falk, Esch och 

Gloukhovtsev (2016) som poängterar att ett särskiljande karaktärsdrag för pop-up buti-

ker är dess fokus på att skapa upplevelser. Om varumärken använder sig av en upplevel-

sebaserad marknadsföring kan leda till att varumärkesimagen och varumärkeskännedo-

men stärks (Woodside & Walser 2007). 
  
Haas och Schmidt (2016) hänvisar till Neuhaus (2013) att även om företag riktar sig till 

en särskild målgrupp är det i slutädan fortfarande varumärket som påverkar butikens 

prestanda. Konceptet kan användas för att marknadsföra nya produkter, testa marknader 

samt värva nya kunder (Ryu 2011). Designen av butikens insida, utsida och atmosfär är 

av stor betydelse för kundernas uppfattning av pop-up butiken (Picot-Coupey 2014). 

Pop-up butiker är designade för att erbjuda konsumenterna ett unikt koncept samt en 

spännande upplevelse (Niehm et al. 2007; Surchi 2011). Niehm et al. (2007) hävdar att 

pop-up butiker låter besökare få unika interaktioner och upplevelser med varumärket 

och personal. Ryu (2011) tydliggör att pop-up butiker ger konsumenterna chansen att 

interagera med varumärkets frontpersonal. Niehm et al. (2007) framhåller att pop-up 

butiker erbjuder kunden en interaktionsbaserad upplevelse, vilket har för avsikt att fånga 

kundens uppmärksamhet. Surchi (2011) att pop-up butiker är ett icke traditionellt mark-

nadsföringssätt, då tyngdpunkten ligger på word of mouth. Grönroos (2015) benämner 

word of mouth i form av en marknadsföringsmetod, som förlitar sig på att kunder spri-

der ett budskap vidare till andra. Picot-Coupey (2014) stärker att pop-up butiker ofta 

sprids via word of mouth, vilket kan generera i ökad nyfikenhet hos kunder. Med hän-

visning till Hurth och Krause (2010), framhåller Haas och Schmidt (2016) att pop-up 

butiker verkar på att ta tillfället i akt, vilket riktar sig direkt till nyfikenheten hos kon-

sumenter. Det säkerställer att de kommer att berätta om erfarenheten till sina vänner och 

bekanta, vilket provocerar till fler upplevelser. Klein, Falk, Esch och Gloukhovtsev 

(2016) förklarar att pop-up butikers roll för ett varumärke är att ge en långsiktig investe-

ring, exempelvis genom word of mouth. Detta kan medföra att försäljningen inte bör 

vara i fokus utan det är av större vikt att kommunicera sitt varumärke (Surchi 2011). 

Picot-Coupey (2014) redogör att positionen för pop-up butiker bör särskilja sig genom 

att erbjuda butikshändelser som är mycket attraktiva för målgruppen. Dessa ska vidare 
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övertyga potentiella kunder att komma tillbaka vid ett senare tillfälle, återberätta om 

sina erfarenheter till andra eller köpa varumärkets produkter via andra kanaler. 

 

3.2 Varumärket 

3.2.1 Varumärkets roll 

Under industriella revolutionen blev varumärket en strategisk viktigare tillgång 

(Tarnovskaya & Bertilsson 2017). Många företag tillverkar produkter som påminner om 

varandra gällande design, pris och prestanda (Godson 2009). Författaren förklarar att 

det har lett till att konsumenter ser till varumärket för att bestämma vilken produkt eller 

service de ska köpa. Detta är i linje med Floor (2009) och Kapferer (2012) som förklarar 

att varumärken kan underlätta för konsumenter att välja produkter. Ett stark varumärke 

kan hjälpa kunden att reducera risker samt förenkla inköpsprocessen (Loken, Ahluwalia 

& Houston 2010). Godson (2009) förklarar att varumärken utvecklas med syfte att 

skapa förtroende och sticka ut från mängden. Utvecklingen av ett starkt varumärke är 

ingen enkel process utan kräver tid, investeringar och arbete (Echeverri & Edvardsson 

2012). Loken, Ahluwalia och Houston (2010) bestyrker genom att förklarar hur föränd-

ringarna i handeln har bidragit till fler utmaningar i varumärkesbyggandet. 
  
Hulten (2015) belyser att varumärkesbyggande utgår från konsumenternas upplevelser 

och känslor av ett varumärke. Varumärkeskapital är ett centralt begrepp som används 

för att bygga varumärken (Melin 1999). Författaren förklarar begreppet som det finansi-

ella värdet hos ett varumärke kommer från dess inre styrka. Aaker och Biel (1991) för-

klarar att varumärkeskapital skapas i samband med att värde adderas till produkten eller 

tjänsten genom att konsumenter associera det med varumärkets namn. Melin (1999) 

menar att utgångsläget för varumärkeskapital är att det skapas ett ömsesidigt värde mel-

lan konsumenter och varumärket. Aaker (1991) beskriver att inom varumärkeskapital 

finns fem strukturella element; varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd kva-

litet, märkesassociationer och den juridiska rättigheten till ett varumärke. Tillsammans 

är dessa fem elementen viktiga för att i sin tur kunna skapa värde för konsumenten och i 

sin tur även för varumärket. Keller (2001) förklarar varumärkeskännedom utifrån hur 

lätt konsumenter har att för att känna igen eller komma ihåg varumärket. Om ett företag 

lyckas bygga ett varumärke med stor varumärkeskännedom kan det förslagsvis bidra till 

fördelar i form av en stabilare position på marknaden samt kundlojalitet. Echeverri och 

Edvardsson (2012) stärker att ett välkänt och starkt varumärke kan bidra till att skapan-
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det av lojalitet och förtroende. Detta bidrar till att många företag ser varumärket som 

deras viktigaste resurs. Melin (1999) redogör att för att kunna förstå användningen av 

ett varumärke som konkurrensmedel, bör en tydligare insikt fås om hur värde skapas för 

konsumenterna. Ett varumärke som är unikt och erbjuder ett attraktivt mervärde kan 

skapa tillväxt på både befintliga och nya marknader (Echeverri & Edvardsson 2012). 

Floor (2009) förklarar att hur företaget vill att kunden ska uppfatta dem överensstämmer 

inte alltid med kunden verkliga bild. 

 

3.2.2 Image och Positionering 

Image är konsumenternas faktiska uppfattning av varumärket och vilka associationer 

som förknippas till varumärket (Bruhn & Georgi 2006). Att skapa en positiv image krä-

ver arbete och för att lyckas bör varumärkena försöker koppla ihop starka och unika 

associationer till sitt märke (Keller 2013). Associationer kan ske i form av ord och 

egenskaper, som konsumenterna kopplar samman med varumärket alternativt att kunden 

återkopplar till minnen från varumärkets reklam (Keller 2013). 
  
Tarnovskaya och Bertilsson (2017) förklarar att kundernas uppfattning kan ge varumär-

kets image olika betydelser. Författarna belyser att identitet representerar strävan efter 

hur varumärket vill uppfattas, medan image representerar verklighetens utfall. Echeverri 

och Edvardsson (2012) argumenterar för att image kan beskrivas som ett verktyg varu-

märken kan använda sig av för att influera konsumenter. Kunderna mottar budskap från 

varumärket, vilket de sedan processar och formar en image (Grönroos 2015). En viktig 

del i skapandet av varumärkesvärde är att varumärket lyckas kommunicera sin image 

tydligt och effektivt till konsumenterna (Keller 2001). Bruhn och (2006) belyser att hel-

heten av vad som förknippas med varumärket förklarar vilket värde de förväntas leve-

rera till kunderna. Det går i linje med Schmidt och Ohlsson (2016) som beskriver att 

konsumenterna ser till helheten de fått av varumärket för att bilda sig en attityd vilket 

innefattar allt ifrån de analoga aspekterna till om sortimentet är inspirerande. 
  
Grönroos (2015) hävdar att marknadsförarnas uppgift är att forma ramarna för hur va-

rumärket ska skapas i kundens tankar. Detta gör de genom marknadskommunikation 

med målet att kundernas uppfattning av varumärket ska stämma överens med det varu-

märket vill förmedla. Keller (2013) stärker genom att förklara att marknadsföringen har 

en stor roll i dessa associationer samt vilka kopplingar kunden har till varumärket sedan 
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tidigare. Kundernas uppfattning av varumärket kan påverkas av olika faktorer och in-

flueras av tidigare erfarenhet eller omgivning (Floor 2009). Keller (2013) bestyrker att 

konsumenter formar tankar och tilltro till ett varumärke på flera olika sätt utöver mark-

nadsaktiviteter, exempelvis genom tidigare upplevelser av varumärket och word of 

mouth. 
  
Grönroos (2015) redogör att varumärkets image kan influera hur konsumenterna uppfat-

tar kvaliteten på tjänsten. Om konsumenterna har en bra image av varumärket bidrar det 

till att de blir mer förlåtande om varumärkena begår misstag. Skulle varumärket fort-

sätta att begå misstag kommer varumärkesimagen att ta skada. Klein, Falk, Esch och 

Gloukhovtsev (2016) förklarar att konsumenter interagerar med varandra via word of 

mouth, vilket är en viktig aspekt för varumärken eftersom de strävar efter att stärka sin 

image. Keller (2013) beskriver att alla delar i ett företag bör vara enhetliga för att skapa 

en positiv image. Tarnovskaya och Bertilsson (2017) förklarar att ett varumärkes image 

kan influera konsumenternas köpbeslut, vilket i sin tur leder till att det bli viktigt för 

marknadsförare att få image och identitet att stämma överens. 
  
Wirtz och Lovelock (2016) beskriver att positionering är en strategi för att skilja varu-

märket ifrån konkurrenter. Positionering kan användas för att särskilja varumärken från 

varandra (Kapferer 2012). Vid positionering måste företaget bestämma vilken position 

de vill ha gentemot konkurrenterna i konsumenternas medvetande (Floor 2009). Ries 

och Trout (2001) beskriver att företag kan använda sig av positionering för att kommu-

nicera, vilket syftar till hur varumärket bör uppfattas hos mottagaren. Kapferer (2012) 

hävdar att positionering är ett centralt koncept och baseras på principen att alla val är 

jämförbara. Att positionera ett varumärke innebär att de lyfter fram vilka av varumär-

kets karaktärsdrag som särskiljer sig från konkurrenter och är attraktivt hos mottagarna. 
  
Trout (1997) beskriver att det första steget i positionering är att företaget måste etablera 

en position i tankarna hos deras målgrupp. Positionen ska innehålla ett enkelt och konsi-

stent budskap. Författaren belyser även vikten av att ett företag inte kan rikta sig till 

alla. Kapferer (2012) förklarar att varumärken bör fundera kring vilka kunderna jämför 

dem med. Detta genom att titta på konkurrensen och sedan bestämma vilken del av 

marknaden de vill tillhöra. Varumärkena behöver också fundera kring sitt huvuderbju-

dande som ska få kunderna att välja dem framför konkurrenterna. Trout (1997) hävdar 
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att en framgångsrik positionering kräver att varumärket förstår målgruppens preferenser, 

vad varumärket kan erbjuda värdemässigt till kunderna samt karaktärsdragen av deras 

konkurrenters erbjudande. Det går i linje med Uggla (2006) som föreslår att en fram-

gångsrik positionering bör baseras på följande faktorer; tydlig segmentering av vilka 

varumärket riktar sig till, hur varumärkets erbjudande står i relation till konkurrenterna 

samt hur de uppfyller löftet till kunderna. Kapferer (2012) tydliggör att det är företagets 

uppgift att kommunicera ut vad varumärket står för, vilka erbjudande det kan ge och hur 

de skiljer sig från konkurrenterna. 

 

3.2.3 Identitet 

För att särskilja sig från konkurrenter och skapa lojala kunder krävs det att varumärket 

har en stark identitet (Floor 2009). Grönroos (2015) argumenterar för att identiteten är 

de associationer, som företaget vill att kunderna ska förknippa varumärket med. För att 

uppnå rätt identitet bör varumärket skapa en framträdande roll hos konsumenterna, vil-

ket relaterar till varumärkeskännedom (Keller 2001). Enligt Kapferer (2012) är identite-

ten det som avsändaren vill förmedla samt hur det ska specificera varumärkets innebörd, 

inriktning och självbild. Den centrala värdegrunden hos ett varumärke formar identite-

ten, menar Balmer (2001). Schmidt och Ohlsson (2016) stärker att varumärkets grund-

värden bör vara ledande och tydliga i deras kommunikation. Tarnovskaya och Bertils-

son (2017) tydliggör att identiteten tillsammans med grundvärden skapar en känsla av 

individualism, som differentierar varumärket. Floor (2009) argumenterar för att en iden-

titet bygger på tre pelare, vilka innefattar positionering, varumärkespersonlighet och 

konstant kommunikation. Kapferer (2012) förklarar att varumärkespersonlighet är det 

konsumenterna beaktar i beslutsfattandet och Aaker (1996) hävdar att det utgör grunden 

i relationen mellan konsumenter och företag. Det krävs en näst intill perfekt samverkan 

mellan dessa tre pelare för att skapa ett starkt varumärke (Floor 2009). 
  
Varumärkets identitet byggs främst utifrån företagets syn på varumärket, vilken de 

kommunicerar genom olika beröringspunkter till kunder och andra intressenter (Grön-

roos 2015). Varumärkets identitet kan ses som en drivkraft bakom alla varumärkets 

marknadsaktiviteter (Tarnovskaya & Bertilsson 2017). Marknadsförarens roll är att 

skapa ramarna kring varumärket (Grönroos 2015) och om de lyckas med uppdraget 

kommer imagen och identitet att stämma överens (Tarnovskaya & Bertilsson 2017). 

Floor (2009) påvisar att butiksmiljön är ett viktigt verktyg för att kommunicera varu-
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märkets identitet. Inredningen och hur produkterna är placerade i butiksmiljön påverkar 

konsumentens bild av varumärket. Tarnovskaya och Bertilsson (2017) förklarar att iden-

titeten är sammanlänkat med personalen i servicemiljön, vilket bidrar till att göra varu-

märket unikt. 
  

3.3 Service management 

3.3.1 Servicelandskapet  

”The environment in which the service is delivered and in which the firm and the 

customer interact, and any tangible commodities that faciliate performance or commu-

nication of the service” 
(Zeithaml, Bitner och Gremler 2013 s.283) 

  
Zeithaml, Bitner och Gremler (2013) redogör servicelandskapet som en av servicens 

viktigaste beståndsdelar. Servicelandskapet är den miljö, i vilken servicen genomförs, 

levereras och konsumeras. Ett servicelandskap består bland annat av fysiska egenskaper, 

som har en inträngande effekt på kundupplevelsen (Zeithaml, Bitner och Gremler 

2013). I dessa inkluderas externa egenskaper såsom skyltning, parkering och landskap 

samt interna egenskaper som design, planlösning, utrustning och dekoration tillhör. 
  
Bitner (1992) förklarar att servicelandskapet består utav tre komponenter, vilka innefat-

tar den kringliggande omgivningen, servicelandskapets design samt tecken och symbo-

ler. Den första komponenten omgivningen innefattar element som färger, ljussättning, 

ljud, doft och musik, som har en inverkan på konsumenternas sinnen. Hulten (2015) 

argumenterar för att om ett varumärke arbetar med människans sinnen kan det bidra till 

ett bättre kundbemötande, vilket på sikt kan stärka varumärket. Bitner (1992) påvisar att 

den rumsliga layouten innefattar hur servicelandskapets design är utformad, för att sä-

kerställa att serviceprocessen kan levereras på ett tillfredsställande sätt. Dekorering och 

symboler används för att skapa en passande atmosfär och dirigera konsumenterna rätt 

under serviceprocessen. Bruhn och Georgi (2006) belyser en annan syn och hävdar att 

servicelandskapet består av tre element vilka innefattar servicelandskapets design, per-

sonal samt atmosfär. Atmosfären består av visuella, auditiva, olfaktoriska och taktila 

element (Hulten 2015). Nordfält (2007) bestyrker att butiksatmosfären innefattar fysiska 

såväl som psykologiska element i en butiksmiljö. En inspirerande atmosfär kan vara en 

bidragande faktor till att kunden upplever besöket i butiken som glädjande (Kotler 
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1973). Vidare anser författaren att atmosfären kan vara ett tyst sätt för varumärket att 

kommunicera. Detta går i linje med Nordfält (2007), som förklarar att tidigare forskning 

påvisar att atmosfären har ett starkt inflytande på kundens känslor. 
  
Servicelandskapet är den plats där integrationen mellan företag och kund sker. Det är 

den plattform, där serviceupplevelsen och servicens tillgänglighet utgör den mest bety-

delsefulla delen både innan och efter köp (Zeithaml, Bitner & Gremler 2013). Bitner 

(1992) förklarar att olika kunder har olika mål och dessa kan antingen bistås eller hind-

ras av servicelandskapet. Tidigare forskning säger att den fysiska miljön i ett service-

landskap kan påverka en kunds slutliga tillfredsställelse av servicen (Bitner 1992). För 

att utforma ett väletablerat servicelandskap är det viktigt att företag anpassar sitt ser-

vicelandskap utefter de som kommer att befinna sig i butiksmiljön och därmed påverkas 

av dess utformning (Zeithaml, Bitner & Gremler 2013), vilket även Bitner (1992) bely-

ser. Bitner (1992) hänvisar till Rapoport (1982) att den fysiska miljön är innehållsrik på 

ledtrådar som syftar till ett företags förmåga och kvalitet, vilket kan vara betydande i 

överförandet av ett varumärkes image och syfte till kunder. Konsumenter kan ha en po-

sitiv inställning gentemot en särskild plats och därmed skulle föredra att stanna kvar, 

utforska och ansluta till varumärket (Mehrabian och Russell 1974; Bitner 1992). Ett 

starkt och väl uttänkt servicelandskap som stämmer överens med företagets image, kan 

leda till att fler kunder vill spendera en längre tid och således även mer pengar (Bitner 

1992). Schmidt och Ohlsson (2016) argumenterar för att butikskonceptet är en del av 

varumärket och hur det framställs påverkar konsumenternas uppfattning. 
  
Zeithaml, Bitner och Gremler (2013) belyser att olika servicelandskap differentierar sig 

i huruvida de är komplexa eller inte. Vissa är enkla och med en tydlig och simpel de-

sign, som tillgodoser kunder med det de endast behöver. Andra är mer komplicerade 

med många olika element och serviceutbytet får en större roll. Bitner (1992) förklarar 

att den fysiska miljöns förmåga att influera beteenden och skapa en image, är särskilt 

tydlig för företag inom servicesektorn. De fysiska egenskaperna i servicelandskapet 

påverkar enligt Zeithaml, Bitner och Gremler (2013) upplevelsens flöde, betydelse för 

hur kunders inkluderande och belåtenhet av servicen samt den sociala och personliga 

interaktion som sker med andra kunder och personal i servicemötet. Med hänvisning till 

Whyte (1980) tydliggör Bitner (1992) att kunder som befinner sig i en butik med en 

levande atmosfär av växter, ökade sin aktivitet i servicelandskapet. Bitner (1992) bely-
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ser att ett servicelandskap inte går att gömma och kan ha en stark påverkan på kunder-

nas uppfattning på serviceupplevelsen. 
 

3.3.2 Frontpersonal 

Frontlinjen är ansiktet utåt för varumärket (Grönroos 2013) och har en direkt kontakt 

med kunderna (Gummesson 2008). Floor (2009) förklarar att varumärkets anställda är 

en viktig resurs, då de utgör länken mellan varumärket och konsumenterna. Wirtz och 

Lovelock (2016) bestyrker att frontpersonalen är av betydelse för ett varumärke och 

Zeithaml, Bitner och Gremler (2013) tillägger att deras image bygger på personalen. 

Representanter av varumärket har en direkt påverkan på kundernas upplevelse. Skålèn 

(2018) förklarar att frontpersonalen tillsammans med kunderna bidrar till att värde 

skapas. 
  
Frontlinjen är ur konsumenternas perspektiv varumärkets gestaltning och deras viktig-

aste marknadsförare (Zeithaml, Bitner & Gremler 2013; Wilson et al. 2016). Echeverri 

och Edvardsson (2012) poängterar att frontpersonalen tillsammans med varumärkets 

kunder har stor betydelse som marknadsförare. Frontpersonalens agerande spelar en 

viktig roll i hur konsumenterna uppfattar varumärket (Floor 2009) och kan ha stor in-

verkan på konsumentens upplevelse (Grönros 2015). Normann (2011) benämner ser-

vicemötet mellan konsumenten och frontpersonalen som sanningens ögonblick. I san-

ningens ögonblick har företaget inte någon direkt påverkan i interaktionen, utan utfallet 

hänger på personalen. Om konsumenterna får ett dåligt bemötande kan det leda till att 

varumärkets alla tidigare ansträngningar försvinner (Grönroos 2015). Frontpersonalen 

är kritiska element till ett företags framgång (Zeithaml, Bitner & Gremler 2013). Detta 

är i linje med Echeverri och Edvardsson (2012) som förklarar att personalen ofta antar 

rollen som företagets dyraste resurs. Varumärken eftersträvar att frontpersonalen ska 

kunna möta kunderna på ett bra sätt och bör därmed få de verktyg och resurser som 

krävs för att klara uppdraget, däribland utbildning (Normann 2011). Utbildning är av 

högsta vikt för att säkerställa god servicekvalitet, belyser författaren. 

 

3.3.3 Servicekvalitet, värde och upplevelse 

Bitner och Hubbert (1994) förklarar att servicekvalitet ofta definieras i form av kundens 

intryck av servicen som helhet. Grönroos (2015) beskriver att kvalitet är det som kunder 

upplever av en produkt eller service. I den process som sker i interaktion med konsu-
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menten, bör företag sträva efter att göra kunden nöjd. Genom att skapa relationer och 

erbjuda hög service, kan det medföra att servicekvaliteten får ett högre värde hos kon-

sumenterna. Grönroos (1982) hävdar att konsumenternas förväntningar influeras av 

marknadsaktiviteter, yttre påverkan och word of mouth. Dessa identifierar två typer av 

servicekvalitet; den tekniska relaterad till vad kunden får ut av ett företags service och 

den funktionella i samband med hur servicen levereras till kunden. Detta förklaras även 

med hjälp av Grönroos (1988) modell nedan.  Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler 

(2008) belyser att om ett företag eftersträvar att skapa en stark servicekultur med fokus 

på upplevelse och värdeskapande, är det viktigt att servicemiljön stödjer frontpersona-

len. Detta på grund av att frontpersonalen är ansvariga för att upplevelsen når ut till 

konsumenten. 
 
 

 
Figur 1: Upplevd tjänstekvalitet (Grönroos 1988) 

 

I relationen mellan företag och konsumenter förklarar Gummesson (2002) att det sker 

ett samspel samt aktiviteter, vilka benämns som interaktion. Enligt Mossberg (2015) är 

interaktion det möte mellan både människor och produkter, vilket tillsammans med 

marknadsföring skapar värde för konsumenten. Grönroos (2015) förklarar att värde 

skapas när kunden får en bättre upplevelse än vad de förväntat sig. Servicens värdet och 

upplevelse får en mer betydelsefull innebörd när kunder får stöd i serviceprocessen. 

Thorborg (2011) förklarar värde som det kunden får i samband med ett köp av en pro-

dukt eller tjänst. Grönroos (2015) hävdar att det är först när kunder köper servicen som 

en produkt eller tjänst medför, som värdet skapas. Thorborg (2011) belyser vikten av 

begreppet värdeskapande försäljning, som innebär att sälja med inriktning av värde 
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istället för pris. Det handlar om att ta hänsyn till kundens önskemål för att sedan kunna 

applicera det i servicemötet och skapa värde i försäljningen. Grönroos (1996) argumen-

terar för att det är samspelet mellan företag och kundens medverkan, som leder till om 

huruvida kunden blir nöjd. Konsumenternas upplevelser är därmed en central del och 

interaktionen utgör den förståelse om olika konsumenter och deras upplevelser. Upple-

velseindustrin är ett begrepp som myntades av Pine och Gilmore (1999) vilket gav före-

tag ett nytt sätt att tänka kring hur de skulle ta kontakt samt skapa lojala kunder. Förfat-

tarna påvisar att den bästa vägen för att bygga relationer och lojalitet är genom att ge 

minnesvärda upplevelse. Schmidt och Ohlsson (2016) beskriver upplevelser som ett sätt 

att överraska kunderna. 
  
Echeverri och Edvardsson (2012) framhåller att kunder ofta fäster stor vikt vid negativa 

upplevelser. Hur kunder bedömer sin upplevelse i förhållande till andra varumärken 

faller inom begreppet varumärkesvärde (Grönroos 2015). Om varumärkesvärdet vid 

olika kundmöten dalar, kommer kunden att bli öppen för andra varumärken och därmed 

minskas möjligheten att få lojala kunder. Mossberg (2015) förklarar att uppfattnings-

förmågan av upplevelsen skiljer sig individer emellan och således även det emotionella 

tillståndet. Författaren beskriver även att upplevelsen sker i interaktion med omgivning-

en på plats och kan därmed inte förmedla samma känsla eller värde till de som inte varit 

delaktiga i upplevelsen. Gummesson (2002) hävdar att företag kan rikta sin marknads-

föring till både enskilda konsumenter och grupper med gemensamma intressen. I ser-

vicemöten kan olika interaktiva relationer även bildas där kunden är involverad på ett 

eller annat sätt. Mossberg (2015) redogör att upplevelsen är unik för varje enskild kon-

sument och genom den skapas minnen och beroende på den plats där upplevelsen sker, 

påverkas konsumenter olika beroende av vilka stimuli som omges. 
 

3.4 Relationsmarknadsföring 

3.4.1 Relationer och lojalitet 

Relationer har blivit allt viktigare och Godson (2009) förklarar att relationsmarknadsfö-

ring innefattar hela företaget och är nytt sätt att tänka kring marknadsföring. En central 

del av relationsmarknadsföring är kunder och interaktioner (Gummesson 2008). Godson 

2009 understryker att relationer bygger på engagemang samt interaktion. Det är i enlig-

het med Grönroos (1996) som tydliggör att relationsmarknadsföring baseras på interakt-

ionen mellan företag och konsumenter för ett gemensamt värdeskapande. Godson 
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(2009) stärker att syftet med relationsmarknadsföring innebär att skapa värde för alla 

inblandade samtidigt som alla parter kan tjäna på det. Tarnovskaya och Bertilsson 

(2017) förklarar att förr beskrevs varumärkeslojalitet inom relationsmarknadsföring 

endast som upprepade köp. I dagens samhälle talas det snarare om att det är ett samar-

bete, där parterna utbyter och skapar värde tillsammans genom att bygga en långsiktig 

relation och lojalitet. 
  
Relationsmarknadsföring är ett förhållningssätt gentemot att utveckla lojala och långsik-

tiga relationer, för att generera lönsamhet (Gummesson 2008). Målet med relations-

marknadsföring är att skapa lojala kundrelationer med nöjda kunder som talar väl om 

företaget (Echeverri & Edvardsson 2012). Godson (2009) förklarar att om ett företag 

lyckas attrahera och behålla rätt sorters kunder kan det bidra till ekonomisk utdelning. 

Tidigare forskning visar att skapa lojala kunder kostar fem till tio gånger mindre än att 

värva nya (Echeverri & Edvardsson 2012). Det innebär att varumärken bör upprätthålla 

en god image och därigenom skapa lojalitet hos existerande kunder. Grönroos (2015) 

belyser att för att skapa lojala kunder bör företaget alltid erbjuda likvärdig och hög ser-

vicegrad. Relationer är en konkurrensfördel eftersom de på lång sikt kan ha stor inver-

kan på ett företags ekonomiska resultat samt är svåra att kopiera (Floor 2009; Echeverri 

& Edvardsson 2012). 
  
Företag använder sig av sitt varumärke för att bygga starka och djupa relationer med 

sina kunder (Godson 2009; Tarnovskaya & Bertilsson 2017). Grönroos (2015) förklarar 

att relationen mellan konsumenter och varumärket är en ständig process. Konsumenter 

interagerar med ett varumärke på olika sätt och integrationen kan förslagsvis ske genom 

servicelandskapet samt via varumärkets marknadsföring (Echeverri & Edvardsson 

2012). Tarnovskaya och Bertilsson (2017) tydliggör att starka relationer kan länkas till 

lojalitet. Rosenbaum-Elliot, Percy och Pervan (2015) förklarar att lojaliteten kan stärkas 

när kunder uttrycker sin belåtenhet, annars finns risken att de byter till ett annat varu-

märke. Ytterligare en anledning till att kunderna blir varumärkeslojala är att de har ut-

vecklat en tillfredsställande relation till varumärkets personal (Wilson et al. 2016). Kell-

ler (2001) belyser att relationer och lojalitet är de viktigaste delarna i byggandet av ett 

varumärke. Att bygga starka relationer är svårt och Gummesson (2008) argumenterar 

för att en anledning kan vara att det saknas förståelse när och av vilken anledning kon-

sumenter besvarar varumärkets försök att bygga relationer. Liljander och Roos (2002) 
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förklarar att det har blivit ett skifte och relationer har gått från att vara illojala till lojala. 

Palmer (1996) argumenterar för att varumärken inte kan förvänta sig att kunderna alltid 

vill utveckla en relation. Varumärken kan aldrig tvinga kunder att ingå en relation med 

dem utan de vill endast ingå en relation om det medför en fördel (Godson 2009).  
 

3.4.2 Målgrupper 

Grönroos (2015) förklarar att kunder har olika behov och önskan om hur de vill bli be-

handlade. Detta leder till att det blir väldigt sällan som ett företag kan tillgodose alla 

kunders behov genom ett likartat erbjudande. Echeverri och Edvardsson (2012) förkla-

rar att det bidrar till att kunderna måste delas in i homogena segment där de differentie-

ras ifrån varandra. Därefter väljer företaget ett eller flera segment som blir företagets 

målgrupp. Det finns flera varianter på hur företag segmenterar kunder. Keller (2013) 

föreslår att det kan göras genom demografiska, geografiska, beteende och psykografiska 

variabler. Där beteende är mest värdefullt i att förstå gällande varumärken, vilket grun-

dar sig i att i denna variabel finns det klarare strategier kring implementering. Norrman 

(2011) förklarar att om företaget strävar efter att nå fler kunder kan en variant vara att 

bredda konceptet. 

 

3.5 Kommunikationskanaler 

3.5.1 Online- och offlinekanaler 
Detaljhandeln är indelad i både online- och offlinekanaler som numera utgör en sam-

mansvetsad värld inom handelssektorn (Grewal, Roggeveen & Nordfält 2017). I fysiska 

butiker får kunderna möjlighet att känna på produkterna samt få personlig service, vilket 

oftast inte är möjligt genom onlinekanaler (Levy, Weitz & Grewal 2014). Schmidt och 

Ohlsson (2016) hänvisar till att det finns undersökningar som visar att övervägande 

kunder med en telefon, använder den för att söka information i samband med ett besök i 

fysisk butik. Levy, Weitz och Grewal (2014) förklarar att varumärkets hemsida ger 

kunderna tillgång till detaljerad produktinformation, vilket ger dem chansen till att ta ett 

bättre köpbeslut. Vidare argumenterar författarna för att varumärken bör kommunicera 

en helhet kring sin image och identitet i alla sina kanaler. Detta tydliggör vad varumär-

ket representerar och bidrar till att kunden känner sig mindre förvirrad (Loken, 

Ahluwalia & Houston 2010). Floor (2009) styrker att det finns en risk om varumärket 

använder en kommunikation som inte passar helheten. Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) 

beskriver att för att skapa en helhet i sin kommunikation till konsumenterna är det av 
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betydelse att det virtuella servicelandskapet stämmer väl överens med det fysiska ser-

vicelandskapet. Det kan annars leda till förvirring bland konsumenterna som därmed 

inte känner igen sig, vilket kan påverka deras upplevelse negativt. 

 

3.5.2 Omni-och mulikanaler 

Omni- och multikanaler används i samband med att återförsäljare säljer direkt till kon-

sumenter via olika kanaler både online och offline (Ailawadi & Farris 2017). Omnika-

naler har många element, som behöver integrera med andra i informations- och varuflö-

det. Författarna redogör att begreppet omnikanaler innebär att olika kanalaktiviteter 

integrerar för att kunna motsvara det som konsumenterna handlar. Uppkomsten av nya 

digitala kanaler har förändrat både detaljhandel och människors shoppingmönster (Ver-

hoef, Kannan & Inman 2015). Författarna förklarar med stöd av Christersen och Raynor 

(2003) att onlinekanaler har blivit allt mer dominanta inom detaljhandeln. Detta har lett 

till att detaljhandlare har påverkats på så vis att konsumenter har börjat agera an-

norlunda i och med dessa förändringar (Sorescu, Frambach, Singh, Rangaswamy och 

Bridges 2011). Verhoef, Kannan och Inman (2015) redogör att när kanaler får arbeta 

självständigt skapas en splittring bland leverantörskedjor, vilket leder till att det blir 

svårt att kunna leverera en konsekvent och trovärdig konsumentupplevelse. Omnikana-

ler inom detaljhandeln syftar till att ta itu med detta och därmed kunna tillhandahålla 

mer tillförlitliga tjänster till konsumenterna. 
  
Leeflang et al. (2014) tydliggör att i takt med digitaliseringen, har det medfört att multi-

kanaler inom detaljhandeln har gått in i en ny fas mot att istället bli omnikanaler. Omni-

kanaler omfattar distributionskanaler således som kommunikationskanaler som samver-

kar med konsumenten, med andra ord är omnikanaler som begrepp komplext i jämfö-

relse till multikanaler (Ailawadi & Farris 2017). Yan, Wang och Zhou (2010) förklarar 

multikanaler i form av en strategi, som driver kanaler som självständiga enheter. Aila-

wadi och Farris (2017) och Verhoef, Kannan och Inman (2015) beskriver omnikanaler 

som en fullständig uppsättning av olika kanaler och kontaktpunkter, som tillsammans 

resulterar i en optimal varumärkesupplevelse hos konsumenten. 
  
Konsumenters förväntningar på integrerad användning av samtliga kontaktpunkter till-

handahåller återförsäljare möjligheten att skapa innovativa erbjudanden, vilka syftar till 

att öka konsumentverket och maximera företagsvärdet (Picot-Coupey, Huré & Piveteau 
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2016; Verhoef, Kannan & Inman 2015). Till följd av detta engagerar återförsäljare flera 

initiativ att kombinera fysiska och digitala beröringspunkter. En sådan synkronisering är 

avgörande för att möjliggöra omnikanal-erfarenheter vilka kommer värderas av konsu-

menterna och i slutändan bidra till tillfredsställelse, lojalitet och marknadsföring genom 

word of mouth (Kumar & Reinartz 2016; Leroi-Werelds, Streukens, Brady & Swinnen 

2014). I takt med att återförsäljare kontinuerligt vill integrera med konsumenter genom 

flera olika beröringspunkter (Brynjolfsson, Hu & Rahman 2013), har omnikanal-

handeln och köpupplevelsen fått större betydelse (Bell, Gallino & Moreno 2014). Den 

fysiska miljön är en beröringspunkt som tidigare studerats, men en av de flera berö-

ringspunkterna som inte studerats lika mycket i sammanhanget är shop-in-shops och 

pop-up butiker (Huré, Picot-Coupey & Ackerman 2017). 

 

3.6 Teoretisk konceptualisering 

I teoriavsnittet har författarna till arbetet tagit upp fem teoridelar vilka uppfattades som 

ett naturligt urval i relevans till pop-up butiker. Studien har gjorts med utgångspunkt i 

kärnteorin kring pop-up butiker. Valet av teoriavsnitt har baserats utifrån syfte och 

forskningsfrågor. Teorin som har varit grundpelarna i arbetet är pop-up butiker, varu-

märken, service management, relationer samt kommunikationskanaler. 
  
Svårighetsgraden i att hitta relevant fakta, var av skiftande karaktär i de olika teoriom-

rådena. Det har varit påfallande lätt att hitta teori om servicelandskap och relationer. 

Dessa teoriavsnitt finns det tidigare forskning kring och vi har utgått till stor del från 

omtalade författare inom teoriområdena. Det bidrog till att vi var tvungna att vara selek-

tiva och eftersträvade att ta med den faktan som hade en relevans till vårt arbete och 

naturligtvis pop-up butiker. Varumärken är ett teoriområde som det finns mängder med 

fakta kring, vilket medförde en utmaning att hitta det mest lämpade för vår studie. Att 

hitta relevansen av pop-up butiker i dessa avsnitt var däremot en utmaning. Vi ser av-

saknaden av teori kring pop-up butiker som en det svåraste området eftersom inte 

mycket tidigare forskning finns. Kommunikationskanaler var ytterligare ett område som 

medförde en del svårigheter att hitta relevant fakta om. Den största svårigheten var inte 

att söka efter information utan deras koppling till vår studie. 
  
I teorigenomgången kom vi fram till att delarna hänger ihop med varandra i och med att 

de kan appliceras på pop-up konceptet, vilka utgör den centrala delen av samtliga teori-
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avsnitt. Hur teori avsnitten hänger samman exemplifieras genom vår egen modell ne-

dan.   
 

 
 

Figur 2: Pop-up butikers betydelse för olika teoretiska blänkare inom detaljhandeln. 

(Andersson & Andersson 2019) 
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4. Empiri 

Följande kapitel innehåller studiens insamlade data i kontext till samtliga intervjuper-

soner. Avsnittet kommer att belysa deras synpunkter och erfarenheter av vårt valda äm-

nesområde. 

 

• Hanna Paradis, VD på Paradisverkstaden. Personlig intervju på Öland 80 

min, 2019-04-18.  

• Thommy Bindefeld, Marknadschef och Creative Director på Svenskt Tenn. 

Personlig intervju i Stockholm 45 min 2019-04-29  

• Rikard Lundberg, grundare och VD på Pop-up agency. Personlig intervju i 

Stockholm 60 min, 2019-04-29. 

• Helene Forsberg, VD på Grandpa. Telefonintervju 48 min, 2019-05-02.   

• Per Lönnberg, Produktionschef Inredningssten. Telefonintervju 39 min, 

2019-05-06.  

• Pernilla Algede, grundare och creative director på House of Beatniks. Tele-

fonintervju 37 min, 2019-05-07.  

• Sara Ahdrian-Ahdrian-Brorsson, Co-VD Dunke Design. Telefonintervju 58 

min 2019-05-09. 

• Karin Hansson, Köksavdelningschef IKEA Kalmar. Personlig intervju i 

Kalmar 36 min, 2019-05-13.    

 

4.1 En alternativ marknadsföringsmetod 

Rikard Lundberg1 Grundare och VD för Pop-up agency förklarar att digitaliseringen har 

bidragit till ett maktskifte, vilket har lett till att fler lokaler står tomma. Pop-up butiker 

blir ett sätt att fylla dessa och Lundberg1 beskriver deras agency som ett “airbnb” för 

tomma lokaler. Helene Forsberg2 VD på Grandpa tydliggör att det för tillfället inte ser 

muntert ut inom detaljhandeln och menar på att det därför är viktigt att varumärken vå-

gar prova nya saker. 

 

                                                
1 Rikard Lundberg, Grundare och VD på Pop-up agency. Personlig intervju. 60 min, 2019-04-29 
2 Helene Forsberg, VD på Grandpa. Telefonintervju 48 min, 2019-05-02 
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“Företag måste våga sätta in foten i lite dörrar och våga prova sig fram. Det är inte 

bara sitta och vänta på att något ska hända, för det kommer det inte att göra” 

- Helene Forsberg2 

 

Hanna Paradis3 VD på Paradisverkstaden framhåller att det är dyrt att lyfta ett varu-

märke och det är viktigt att vara öppen för förändringar. Forsberg2 hävdar att företag 

måste våga satsa på att hitta nya sätt att möta kunderna på, vilket Grandpa gjorde genom 

att öppna en pop-up butik. Per Lönnberg4, Grundare och Produktionschef på Inred-

ningssten förklarar att deras pop-up butik möjliggjorde för kunder att möta deras varu-

märke och få en tydligare bild. Detta är i linje med Pernilla Algede5, Grundare av House 

of Beatniks, som förklarar att pop-up butikens syfte var att bemöta kunder och skapa ett 

intryck. Lundberg1 tydliggör att varumärken vill bli associerade med rätt intryck, vilket 

har betydelse i valet av pop-up butikens plats. Platsen bestäms även utifrån vilka kunder 

varumärket vill nå. Pop-up butiker kan därmed hjälpa varumärken att nå nya målgrup-

per, vilket Lönnberg4 bekräftar. Lundberg1 argumenterar för att pop-up butiker ger va-

rumärken möjlighet att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Detta för att synas och få ett 

högre kundflöde. Vidare bestyrker Sara Ahdrian-Brorsson6, Grundare och Co-VD på 

Dunke Design att pop-up butiker bör ha ett bra läge för att generera ett högre kundflöde. 

Det går i linje med Algede5, som resonerar kring att pop-up butiken kan medföra en 

fördel om det placeras där det redan finns ett upparbetat klientel, som är rätt för varu-

märket.  

 

Lönnberg4 förtydligar att en av de största möjligheterna med Inredningsstens pop-up 

butik var att de kunde komma till kunden. Karin Hansson7, köksavdelningschef på 

IKEA Kalmar, klargör att IKEA's pop-up butik blev en ”wow”-faktor. Detta för att de 

lämnade sin trygghetszon i varuhuset och mötte kunderna utanför, vilket uppskattades. 

Det visar på att det är betydelsefullt att befinna sig där kunderna är för att få ett gensvar. 

Algede5 förklarar att hon fick erbjudande att öppna House of Beatniks pop-up butik vid 

jul, vilket var positivt eftersom hon ville få en högre kundtillströmning. Det går i linje 

med Lundberg1 som förklarar att en positiv aspekt är att varumärket kan anpassa sig 

                                                
3 Hanna Paradis, VD på Paradisverkstaden. Personlig intervju på Öland 80 min, 2019-04-18 

4 Per Lönnberg, Produktionschef Inredningssten. Telefonintervju 39 min, 2019-05-06 

5 Pernilla Algede, Grundare och Creative Director på House of Beatniks. Telefonintervju 37 min, 2019-05-07 

6 Sara Ahdrian-Brorsson, Grundare och Co-VD på Dunke Design. Telefonintervju 58 min 2019-05-09 

7 Karin Hansson, Köksavdelningschef IKEA Kalmar. Personlig intervju i Kalmar 36 min, 2019-05-13 
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efter säsong och ha öppet under den tid på året de säljer mest. Detta speglar också Para-

dis3 som berättar att de valde att öppna deras pop-up butiker kring jul. Paradis3 nämner 

att en möjlighet med pop-up butiker är att företag får en chans att visa upp sitt varu-

märke och på så sätt bli upptäckta av nya kunder. Detta bestyrker Forsberg2, som förkla-

rar att konceptet bidrar till att företaget möter kunder de inte kommit i kontakt med tidi-

gare. Paradis3 instämmer att Pop-up butiker medför en möjlighet för varumärken att 

befinna sig där deras målgrupp är och få fler att upptäcka dem. Varumärket hade redan 

en inbiten kundkrets, men förstod att de behövde göra något för att attrahera och nå ut 

till fler. 

 

“Ett kul sätt att gästspela” 

- Hanna Paradis3 

 

Vidare belyser Lundberg1 att en av huvudanledningarna med pop-up butiker är att kon-

ceptet kan användas som en marknadsföringsåtgärd. Pop-up butiker är ett billigt sätt för 

varumärken att synas på och få uppmärksamhet. Paradis3 framhåller att Paradisverksta-

dens pop-up butik blev en lockelse för att få kunder att bli nyfikna på mer. Ahdrian-

Brorsson6 beskriver att deras pop-up butik i NK-passagen gav en förstärkt marknadsfö-

ring och satte deras varumärke på kartan. Om ett varumärke kommer till en stad där de 

inte är verksamma kan det få en enorm effekt, vilket Lundberg1 framhåller. Pop-up bu-

tiker skapar spänning när folk uppmärksammar konceptet vilket är en bidragande faktor 

till att varumärken måste våga tänka utanför boxen. Detta går i linje med Hansson7 som 

beskriver att IKEA ville göra något annorlunda för att sticka ut. Lundberg1 poängterar 

att det finns varumärken som öppnar pop-up butiker med ett primärt syfte att skapa 

uppmärksamhet på sociala medier. Detta går att koppla till Lönnberg4 som hänvisade till 

att Inredningsstens pop-up butik gav inte mycket sälj utan blev en ”snackis”. Företagets 

största utmaning tidigare har varit deras låga kundtillströmning till butiken. Därför be-

slutade Inredningssten att öppna en pop-up butik, vilket genererade i ökat intresse. Detta 

är i linje med Thommy Bindefeld8, Marknadschef och Creative Director på Svenskt 

Tenn, som redogör att deras pop-up butiker skapade ökad varumärkeskännedom och 

uppmärksamhet kring varumärket. Lundberg1 förklarar att varumärken kan använda sig 

av pop-up-konceptet om de har ett överblivet lager, men betonar vikten av det bör göras 

                                                
8 Thommy Bindefeld, Marknadschef och Creative Director på Svenskt Tenn. Personlig intervju i Stockholm 45 min 2019-04-29  
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snyggt. Det är viktigt att varumärket vågar vara lite kreativa och Lundberg1 betonar vik-

ten av att inte använda uttrycket utförsäljning samt fylla butiken med rea-skyltar. Al-

gede5 återger en alternativ bild och framhåller att hon inte tror på utförsäljning eftersom 

alla kunder ska få ta del av samma upplevelse till samma priser. Bindefeld8 är inne på 

samma spår och förklarar att de aldrig har utförsäljning på sitt klassiska sortiment. 

Lundberg1 tror att det kommer bli allt vanligare med pop-up butiker i framtiden, vilket 

grundar sig i flera anledningar. Förslagsvis blir varumärken blir allt viktigare och ef-

tersom konkurrensen ökar bör de hitta alternativa sätt att marknadsföra sig på. Lönn-

berg4 anser inte att pop-up butiker är något att tjäna pengar på, särskilt inte om det är 

mindre företag eftersom de inte har lika stora konkurrensfördelar som större företag.  

 

”De tror de ska tjäna pengar och bli besvikna” 

- Per Lönnberg4 

 

Många varumärken fortsätter med pop-up butiker en längre tid än vad som var grund-

tanken eftersom det gav en positiv effekt. Bindefeld8 förklarar att om företag öppnar för 

många pop-up butiker på olika platser i världen, kan det medföra att varumärket över-

exponeras. Det är därmed betydelsefullt att säkerställa att intresset för varumärket kvar-

hålls under en längre tid. Företag som har begränsat sortiment av mönster, hävdar Bin-

defeld8 kan riskera att varumärket tröttas ut. Det går att koppla till att varumärken bör 

vara selektiva i sina val för att behålla intresset på marknaden. Ytterligare en risk hävdar 

Ahdrian-Brorsson6 är att det emellertid är en risk att ”pop-upp’a” för länge eftersom 

grundidén är att dyka upp och sen försvinna.  Det menar Ahdrian-Brorsson6 inte följer 

ramen för pop-up butiker utan det blir mer av en konceptbutik. Lundberg1 är inne på 

samma spår och förklarar att pop-up butiker ska fungera som en tillfällig aktivering.  

 

4.2 Helhetsbilden av varumärket 

Ahdrian-Brorsson9 framhåller att det är mycket som ska stämma överens i ett företag 

och varumärket arbetar med att bibehålla en röd tråd genom sina online och offline ka-

naler. Lundberg10 beskriver att varumärken vill bli associerade med rätt intryck och 

strävar efter att ge kunderna en helhetsbild av varumärket. Bindefeld11 framhåller att 

                                                
9  Sara Ahdrian-Brorsson, Grundare och Co-VD på Dunke Design. Telefonintervju 58 min 2019-05-09 
10 Rikard Lundberg, Grundare och VD på Pop-up agency. Personlig intervju. 60 min, 2019-04-29 
11 Thommy Bindefeld, Marknadschef och Creative Director på Svenskt Tenn. Personlig intervju i Stockholm 45 min 2019-04-29  
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Svenskt Tenn följer en röd tråd genom sina kanaler, vilket utgår ifrån företagets bild av 

varumärket. Svenskt Tenn står för långsiktighet, kvalitet och hållbarhet, vilket är det 

som företaget strävar efter att bli associerade med. Detta förmedlar varumärket som en 

röd tråd genom all kommunikation, vilket skapar värde. Forsberg12 framhåller att alla 

aktiviteter i ett företag speglas av deras egna syn på varumärket. Det är därav betydelse 

att företag är tydliga i sin kommunikation, vilket Ahdrian-Brorsson9 bestyrker. Algede13 

framhåller att företag bör arbeta aktivt i sina kanaler eftersom alla aktiviteter hänger 

ihop.  

 

“Det är en sak vad jag har för tankar, jämfört med vad kunderna faktiskt associerar 

varumärket med” 

- Pernilla Algede13 

 

Forsberg12 tydliggör att Grandpa kommunicerar att varumärket står för hållbar och tid-

lös design, med inriktning på upplevelser och service. Sortimentet är en given del i 

kommunikationen och det viktigt att företag kommunicerar budskapet. Grandpa arbetar 

på olika sätt för att kommunicera ut sin image kring långsiktighet till sina “gäster”. 

Grandpa benämner sina kunder för gäster eftersom de eftersträvar att behandla sina 

kunder med extra vikt i servicen. Paradis14 benämner att Paradisverkstaden kommunice-

rar deras budskap genom olika kanaler, vilket speglar deras fysiska miljö och produkt-

utbud. Det går i linje med Forsberg2 som stödjer betydelsen av att kanalerna samspelar. 

Paradis3 framhåller att de kontinuerligt strävar efter att göra något nytt och kreativt. 

Detta var en av anledningarna till att de öppnade en pop-up butik.  

 

Den fysiska butiksmiljön i Paradisverkstadens pop-up butik stämde överens med deras 

ordinarie butik, vilket skapade en röd tråd. Detta överensstämmer med Hansson15 som 

poängterar att IKEA ville skapa en igenkännighetsfaktor. Deras pop-up butik följde va-

rumärkets signaturfärger och layout i utformning samt möjliggjorde för kunder att se ett 

färdigställt IKEA-kök. Lönnberg16 redogör att Inredningssten arbetade på liknande sätt 

med deras pop-up butik. De strävade efter att förmedla en helhet genom att sätta deras 
                                                
12 Helene Forsberg, VD på Grandpa. Telefonintervju 48 min, 2019-05-02 
13 Pernilla Algede, Grundare och Creative Director på House of Beatniks. Telefonintervju 37 min, 2019-05-07 

14 Hanna Paradis, VD på Paradisverkstaden. Personlig intervju på Öland 80 min, 2019-04-18 

15 Karin Hansson, Köksavdelningschef IKEA Kalmar. Personlig intervju i Kalmar 36 min, 2019-05-13 
16 Per Lönnberg, Produktionschef Inredningssten. Telefonintervju 39 min, 2019-05-06 
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produkter i färdigställda miljöer. Detta för att kunderna skulle få ta del av deras budskap 

och inspiration. Ahdrian-Brorsson9 återger en liknande bild och framhåller att Dunke 

Design följde ett tema genom deras pop-up butik, som gick i linje med deras fysiska 

butik och kanaler. Svenskt Tenn arbetar utifrån ett tema utifrån tydligt ramverk som 

innefattar att de alltid ska följa ett sammanhang i sina rumsligheter, berättar Bindefeld11. 

Ramverket följdes även bestämt i Svenskt Tenns pop-up butiker. Varumärket har arbe-

tat fram en hållbarhetsfilosofi som finns tillgänglig genom deras olika kanaler för att 

kunderna ska förstå värdet av produkterna och vilken kvalitet de köper. 

 

Paradisverkstaden vill bli associerade med bra kvalitet, vackra produkter i form och 

språk samt hantverkskänsla, vilket har till avsikt att skapa en upplevelse, framhåller 

Paradis14. Deras förhoppning är att kunder ska associera varumärket med glädje, lust 

och kreativitet. Hansson15 förklarar hur IKEA eftersträvar att kunderna ska associera 

varumärket med svensk heminredning med smarta och genomtänkta lösningar till bra 

priser. De försöker förmedla detta genom att arbetar utifrån demokratisk design och 

eftersträvar att kunder ska förstå att de har utvecklat alla produkter utifrån ledorden 

funktion, form, kvalitet, lågt pris samt att de utgår från ett hållbarhetstänk. Hansson15 

berättar att det är omöjligt att kommunicera ledorden till varje kund och försöker därför 

visa sortimentet genom färdigställda rum i varuhuset. Hansson15 tydliggör att IKEA-

visionen går som en röd tråd i allt de gör från marknadsföring till hur de presenterar 

sortimentet. Detta gör de genom att kommunicera en tydlig breddning i sortimentet och 

prisbild.  

 

“IKEA gömmer inte de billigaste alternativen, utan ser en stolthet i att kunna erbjuda 

något för alla” 

- Karin Hansson15 

 

Paradis14 argumenterar för det svenska hantverket och framhåller att produkter inte får 

samma hållbara innebörd om de kommer från en distributör utomlands. Detta bestyrker 

Hansson15 och belyser att samtliga av IKEA's produkter formges och tillverkas internt, 

vilket IKEA ser som en styrka. Ahdrian-Brorsson9 återger en annan bild och berättar att 

Dunke Design köper sina möbler från en utländsk distributör eftersom de har en annan 

karaktär. Hon berättar att möbler är en känslig produkt eftersom möbler står i männi-

skors hem och utgör den plats där vardagslivet utspelas. Vidare använder sig Dunke 
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design av onlinekanaler för att förmedla inspiration och kommunicera med kunder. 

Ahdrian-Brorsson9 betonar vikten av att kunna föra en dialog med kunder både online 

och offline.  

 

“Att ha en fungerande chatt-funktion som komplement till fysisk handel, skapar det för-

längda samtalet” 

- Sara Ahdrian-Brorsson9 

 

Pop-up butiker kan tillföra ökade aktiviteter på ett företags olika kanaler, vilket Lund-

berg10 betonar. Det går i linje med Forsberg12 som berättar att pop-up konceptet bidrog 

till en ökning av försäljning via deras webbshop. Det medförde även en ökad tillström-

ning i den fysiska butiken efter att gästerna besökt deras Grandpa Kiosk. Bindefeld11 

ger en liknande bild och belyser att Svenskt Tenns pop-up butiker i Wien och Helsing-

fors genererade i en ökning av försäljning i webbshopen. Detta av anledningen att sor-

timentet var större på webbshoppen, samtidigt som Svenskt Tenn arbetade hårt med att 

få ett fortsatt kundflöde på de olika kanalerna efter pop-up butikerna. Det ligger i linje 

med Paradis14, som redogör att deras pop-up butiker medförde ökad aktivitet på deras 

sociala medier och webbshop.  

 

Forsberg12 poängterar att det finns ett värde i och med att kunder är en del av Grandpas 

kanaler, vilket ger en ekonomisk fördel. Att vara en del i flera kanaler kan exemplifieras 

med att kunden både är besökare i den fysiska butiken samt följer varumärket på sociala 

medier. Digitala kommunikationsmedel utgör en viktig del i sökandet av information 

om ett köp. Forsberg12 tydliggör att många kunder har en mobil till hands när de besö-

ker butiker och vet därmed redan vad de ska köpa. Lönnberg16 redogör att den röda trå-

den blir tydligare om online- och offlinekanaler har en layout som överensstämmer. 

Forsberg12 tydliggör att omnikanaler är ett sätt att uttrycka sitt koncept och ger en 

kommunikationsmässig fördel i att förmedla vad varumärket står för. Algede13 hänvisar 

till att det fanns en tanke bakom designen av House of Beatniks pop-up butiken och 

hängde ihop med övriga kanaler. Bakom varje produkt arbetar hon med att förmedla en 

berättelse och använder onlinekanaler för att fortsätta inspirera samma historia. 
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4.3 Den fysiska närvarons betydelse 

Lundberg17 talar för att pop-up butiker bidrar till att varumärket får en fysisk närvaro. 

Hansson18 belyser att butiksmiljön är viktig utifrån hur kunden uppfattar kvaliteten, pri-

set samt vilken inspiration den förmedlar. Butiksmiljön ska bidra till att konsumenterna 

blir inspirerad till att köpa produkterna. Algede19 förklarar att många tänker att pop-up 

butiker är en simpel variant av en vanlig butik eftersom allt är provisoriskt. Men det är 

viktigt att ha i åtanken att det blir kundens hela upplevelse av varumärket. Lundberg17 

argumenterar kring att kostnaden för att bygga en stilren pop-up butik inte behöver be-

höver bli orimligt hög med färger och en snygg ljussättning kommer man långt. I och 

med att pop-up butiker är temporära, benämner Paradis20 vikten av att välja rätt utsnitt 

till butiken. Paradis20 tydliggör att lokaler är a och o och deras första pop-up butik hade 

grova balkar i taket och en rustik utformning, vilket gick i linje med Paradisverkstadens 

sortiment och skapade en helhet. Algede19 bestyrker att butiksmiljön i en pop-up butik 

ska representera det som varumärket vill stå för. Är ett varumärke exklusivt, ska bu-

tiksmiljön vara utformad på ett lika exklusivt sätt.  

  

Paradis20 berättar att deras pop-up butik inte innehöll hela deras sortiment eftersom de 

ville att kunder endast skulle få en smygtitt. Det ligger i linje med Bindefeld21 som för-

klarar att deras begränsade utrymme i pop-up butikernas lokaler, kunde endast visa de-

lar av deras produktsortiment. Forsberg22 styrker ovanstående och berättar att Grandpa 

Kiosk endast kunde visa en del av deras produktutbud. Ahdrian-Brorsson23 återger en 

annan bild och förklarar att en av de största anledningarna till varför de öppnade sin 

pop-up butik, var för att visa kunder hela produktutbudet. Lönnberg24 anser att allt är 

viktigt att exponera, men den viktigaste pjäsen ska sättas längst fram, vilket kan fånga 

ögat av kunder som går in utan avsikter att köpa något. Bindefeld21 förklarar att Svenskt 

Tenns grundare var noga med att butikerna skulle visa produkterna i sin rätta miljö, som 

kunderna har det i sitt hem. Detta går i linje med Ahdrian-Brorsson23 som förklarar att 

                                                
17 Rikard Lundberg, Grundare och VD på Pop-up agency. Personlig intervju. 60 min, 2019-04-29 
18 Karin Hansson, Köksavdelningschef IKEA Kalmar. Personlig intervju i Kalmar 36 min, 2019-05-13 
19 Pernilla Algede, Grundare och Creative Director på House of Beatniks. Telefonintervju 37 min, 2019-05-07 

20 Hanna Paradis, VD på Paradisverkstaden. Personlig intervju på Öland 80 min, 2019-04-18 

21 Thommy Bindefeld, Marknadschef och Creative Director på Svenskt Tenn. Personlig intervju i Stockholm 45 min 2019-04-29  

22 Helene Forsberg, VD på Grandpa. Telefonintervju 48 min, 2019-05-02 
23 Sara Ahdrian-Brorsson, Grundare och Co-VD på Dunke Design. Telefonintervju 58 min 2019-05-09 
24 Per Lönnberg, Produktionschef Inredningssten. Telefonintervju 39 min, 2019-05-06 
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det ska kännas som hemma när kunder går in en butik. Bindefeld21 anser att det är vik-

tigt att butiken håller en hög nivå och Svenskt Tenn har ett kreativt team från marknads-

avdelningen som säkerställer rätt fingertoppskänsla. Det är väsentligt att följa samma 

tråd i pop-up butikerna, trots att de består av en mindre skala. Detta överensstämmer 

Hansson18 förklarar att i deras pop-up butik arbetade de med IKEA's klassiska färger, 

symboler och sortiment, vilket skapade en igenkänningsfaktor.  

  

Lönnberg24 framhåller att Inredningssten ville uppmuntra intresset att se och känna på 

produkterna i pop-up butiken. Det går i linje med Lundbergs17 argument att fysiska bu-

tiker ger kunderna möjligheten att använda alla sina sinnen, vilket inte är möjligt i öv-

riga kanaler. På så sätt kan företag få fram sitt varumärke i flera dimensioner, vilket är 

svårare att göra över nätet. Forsberg22 redogör att musik är viktig för skapa en skön 

känsla hos kunden. Ahdrian-Brorsson23 förklarar att deras pop-up butik hade en vinyl-

spelare, som spelade musik från vinylskivor. Deras butikskoncept hade även delar av 

utvald vintage i inredningen, vilket de ville skulle väcka minnen hos kunder och skapa 

nyfikenhet. Kunder kommer till Paradisverkstaden för att slappna av och känna har-

moni, vilket de även reflekterade i deras pop-up butiker. Hansson22 är inne på samma 

spår och benämner att IKEA hade som mål att förmedla en varm och välkomnande 

känsla både i och utanför deras pop-up butik. För att skapa en röd tråd hade de ställt 

lyktor med levande eld utanför, som skulle få kunder att komma in i rätt stämning och ta 

del av den känslan, menar Hansson18. Bindefeld21 tror att kundens känsla kring butiks-

miljön kommer från produkterna samt hur Svenskt Tenn bygger sina miljöer och skapar 

rumsligheter. Dessa rumsligheter är det kreativa som kunden kan uppleva i butiksmiljön 

och i deras pop-up butiker. Forsberg22 framhåller att de vill att kunderna ska känna nå-

got när de går in i en Grandpa-butik. Forsberg22 belyser att växter bidrar till en levande 

miljö och energi till alla rum, vilket skapar värde hos konsumenter. Ahdrian-Brorsson23 

förklarar att kunderna såg ut att trivas i pop-up butiken och de använde sig av levande 

växter för att reflektera ett vardagsliv.  

  

”Vi arbetade med en personlig atmosfär i vår pop-up butik. En gång var det en kund 

som somnade i en av våra fåtöljer när han lyssnade på vinylskivor” 

- Sara Ahdrian-Brorsson23 
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Lundberg17 poängterar att det finns olika anledningar till varför människor älskar ett 

varumärke, men i fysiska butiker handlar det ofta om atmosfären. Atmosfären förklarar 

Forsberg22 i form av något som inte riktigt går att ta på, men den påverkas av allt som 

sker i den fysiska butiken. Detta går att koppla till pop-up butiker, som således också är 

en fysisk butik i ett mindre format. Forsberg22 beskriver deras pop-up-koncept Grandpa-

kiosk som en pytteliten version av Grandpa. Bindefeld8 framhäver att varumärkets 

historia är en del av butikens atmosfär. Lundberg17 instämmer i att det blir intressant om 

varumärket tar vara på historien och låter den bli en del av servicelandskapet och atmo-

sfären. Paradis20 beskriver Paradisverkstaden atmosfär och produkter som naturnära, 

med inspiration av frö och bladverk, som ska bidra till det behagliga i en orolig värld. 

Det går i linje med Forsberg22, som framhåller att de ville skapa en positiv stämning och 

aktiv atmosfär, vilket de ville överföra till deras Grandpa Kiosk. Butikens utseende har 

stor betydelse för atmosfären som helhet. Forsberg12 belyser att vara personlig kontakt 

är en stor del av atmosfären. Vidare argumenterar Lundberg17 att personalen i pop-up 

butiken har en viktig roll. 

 

“Känner inte kunderna sig välkomna eller får en bra känsla av butiken, spelar övriga 

ansträngningar inte någon roll” 

- Rikard Lundberg17 

  

Lönnberg24 anser att det är inspirerande att öppna en pop-up butik eftersom företaget få 

tillfälle att bemöta kunderna och föra en dialog öga mot öga. Lönnberg24 ser möjlighet-

en av att ha personal tillgänglig för kunder, istället för att endast kommunicera via mejl. 

Det är lättare att rätta till ett misstag i en fysisk butik eftersom mötet sker öga mot öga 

med kunden. Lundberg17 framhåller att serviceinriktad och duktig personal bidrar till att 

kunden känner sig välkommen och trygg. Vidare argumenterar Lundberg17 för att rätt 

personer i pop-up butiken kan skapa magi. Forsberg22 är inne på samma spår och be-

skriver personalen som en viktig del av varumärkets identitet. Ahdrian-Brorsson23 ar-

gumenterar för möjligheten att kombinera näthandeln med ett personligt möte för att 

göra kunderna bekvämare vid dyrare köp. Forsberg22 instämmer att det personliga mötet 

är ovärderligt och belyser vikten av att varumärken bör veta hur de ska gå tillväga.  

 

Lundberg17 förklarar att det även finns risker med pop-up butiker. Butiken kan vara helt 

perfekt både in- och utvändigt, men att det fallerar på personen bakom disken. Service-
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upplevelsen kan prägla synen på ett varumärke och ett dåligt möte kan leda till att kun-

den aldrig kommer tillbaka. Lundberg17 påpekar att hitta bra personal överlag är svårt 

och särskilt till pop-up butiker. Paradis20 bestyrker att det är en utmaning att hitta perso-

nal till en pop-up butik samtidigt som de ska inneha en särskild kompetens. Personalen 

medför en risk eftersom det är en dyr kostnad, som kräver mycket administration samt 

att det finns risker för sjukdom. Lundberg17 bestyrker att personalen är en kostnad som 

företag med en fysisk miljö inte kommer undan. Algede19 återger en annan bild och 

förklarar att personalen inte alltid behöver vara på plats i pop-up butiken. Anledningen 

menar hon är för att vissa produkter talar för sig själva och i House of Beatniks fall, var 

pop-up butiken till för att marknadsföra och inte bara sälja produkterna. Forsberg22 be-

skriver deras personal som viktig men också den resursen som företaget lägger ner mest 

tid och pengar på. Lundberg17 anser att personalen är en risk för e-handlare eftersom de 

inte är vana vid att ha personal utanför kontoret och plötsligt måste se till butikens be-

hov. Lönnberg24 förklarar vikten av att vara lyhörd och förstå att personalen är viktiga 

för att företag ska kunna fungera.  

 

“Det gäller att vara lyhörd. Det är personalen som tillverkar våra produkter och de är 

viktiga” 

- Per Lönnberg24 

 

Forsberg22 förklarar att det är viktigt att kontinuerligt utbilda personalen. Utbildningarna 

är också ett bra sätt att träffas på eftersom alla är bra på olika saker och personalen kan 

inspireras av varandra, anser Forsberg22. Bindefeld8 betonar att på Svenskt Tenn finns 

ett arbetssätt kring utbildningar eftersom det är en viktig del av varumärket. Lundberg17 

hävdar att nuförtiden är kunderna ofta utbildade kring produkterna eftersom de läser 

recensioner och är uppdaterade. Lundberg17 talar för att det är viktigt att personalen 

förmedlar en skön känsla till kunder. Forsberg22 argumenterar istället för att det är mer 

väsentligt att personalen har kunskap om produkterna de säljer. Dagens kunder är krä-

vande och vill veta vad de köper därför är det av högsta vikt att personalen har kunskap-

er om varför deras produkter är ett bra val. Detta går i linje med Hansson18 som förkla-

rar att skapa ett kök är ingen enkel uppgift utan kräver grundläggande kunskap. Fors-

berg22 tror på fysisk handel eftersom den mänskliga kontakten är av stor vikt. Algede19 

betonar vikten av det personliga mötet och pop-up butiken eftersom det ger en chans att 

möta och interagera med kunderna i en fysisk miljö.  
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“Det personliga mötet är helt oslagbart” 

- Algede19 

 

Forsberg22 framhåller att en del av upplevelsen är den service i huruvida personalen 

kommunicerar med kunderna. Lönnberg24 poängterar att deras kunder får en upplevelse 

när de som företag bryr sig om kundernas intressen och ser till deras önskemål. Para-

dis20 berättar att Paradisverkstaden arbetar med att skapa upplevelser i allt de gör och en 

förutsättning med pop-up butiker är att det ska generera värde till kunden. Kunder kan 

besöka de utan att känna behovet av att handla utan endast få inspiration och komma ner 

i varv. Många av Paradisverkstadens produkter tillverkas på plats, vilket är tanken ska 

få kunder att känna en djupare koppling till produkterna och varumärket. Bindefeld21 

förklarar att det ska vara en upplevelse att besöka Svenskt Tenns butiker. De vill ge 

kunden en upplevelse utöver det vanliga, utan att lämna det faktum att de fortfarande är 

en kommersiell butik. Det innebär en balansgång, menar Bindefeld21 eftersom deras 

koncept inte är meningen ska bli ett museum. Kunderna ska kunna gå in i butikerna och 

uppleva en levande miljö. Forsberg22 förklarar att en inspirerande butiksmiljö kan bidra 

till en förhöjd upplevelse. Grandpa eftersträvar att inspirera en härlig känsla till kunder-

na och när de lämnar butiken ska de ha fått ta del av en upplevelse. Lundberg17 poängte-

rar att pop-up butiker inte alltid handlar om sälj, utan varumärken bör även fylla sina 

butiker med känslor och värden. Forsberg22 beskriver att en upplevelse innebär att va-

rumärket tar servicen ett steg längre och överraskar kunderna genom att vara lite bättre 

än vad de förväntat sig.  

 

Ahdrian-Brorsson23 framhåller att i och med detaljhandelns förändring, har det blivit allt 

viktigare att bjuda på upplevelser. Företag bör känna till är det är av betydelse att veta 

hur upplevelser skapas och blir svårt om de inte har hjärta och ambition. Lundberg17 

argumenterar för betydelsen av att aktivera kunder för att få de att stanna längre i buti-

ken. Många företag arbetar med att skapa värde och vill erbjuda sina kunder något extra. 

Algede19 berättar att hon gärna använder sig av den personliga upplevelsen, där den 

personliga kontakten får en djupare betydelse. Hon förklarar när kunderna beställer pro-

dukter skickar hon med ett kort innehållande en handskriven hälsning, vilket skapar ett 

mervärde hos kunden. Har kunden beställt flera produkter, skickar hon gärna med ytter-

ligare en produkt som hon anser passar i sammanhanget.  



 
 

50 

 

Bindefeld21 förklarar att ett annat sätt att skapa en upplevelse är att hitta spännande 

samarbeten och intressanta sammanhang som gör att de blir uppmärksammade. Al-

gede19 stödjer att samarbeten kan ses som en form av upplevelse och att samarbeten 

med andra företag kan förstärka vad de själva står för. Ahdrian-Brorsson23 berättar att 

Dunke Design fick förfrågan av H&M att inleda ett samarbete, vilket ledde till beslutet 

att öppna en pop-up butik.  

 

Lundberg17 förklarar att de har sett en utveckling kring att fler varumärken försöker att 

närma sig varandra och samarbeta exempel två varumärken som ligger nära varandra 

kan öppna en pop-up store tillsammans. Dunke Design har fått förfrågan från stora före-

tag och retailers, som vill sälja deras möbler, men Ahdrian-Brorsson23 säger att det hade 

bidragit till att de blir som alla andra. De vill själva vara distributörer och har relativt få 

samarbetspartners för att fortsätta kunna leverera sina upplevelser på det sätt de alltid ha 

gjort. Paradis20 resonerar annorlunda och förklarar att Paradisverkstaden är öppen för 

samarbeten med både distributörer samt andra varumärken och konstnärer. De vill öka 

medvetenheten hos människor att Paradisverkstaden finns och berätta för omvärlden om 

vad de gör, står för samt visa deras stolthet genom produkterna.  

 

4.4 Ju starkare relationer, desto nöjdare kunder 

Lönnberg25 redogör att syftet med deras pop-up butik var att bygga kundrelationer och 

visa upp varumärket. Detta ligger i linje med Lundberg26 som bestyrker att många va-

rumärken online använder pop-up butiker för att få en fysisk närvaro och för att bygga 

kundrelationer. En av grundpelarna med IKEA's pop-up butik var att knyta nya relation-

er med kunder och värna om befintliga kundrelationer, berättar Hansson27. För det andra 

var det att få kunder att boka in ett möte för uppföljning senare i varuhuset. Bindefeld28 

förklarar att genom Svenskt Tenns pop-up butiker ville de bygga relationer. Vidare för-

klarar Bindefeld att det var enklare än han hade förutspått att ingå en relation med kun-

der i pop-up butikerna. Hansson27 återger en annan bild och menar på att det finns ut-

maning att skapa relationer i pop-up butiker, vilka kan vara att kunderna endast besöker 

butikerna av nyfikenhet.  
                                                
25 Per Lönnberg, Produktionschef Inredningssten. Telefonintervju 39 min, 2019-05-06 

26 Rikard Lundberg, Grundare och VD på Pop-up agency. Personlig intervju. 60 min, 2019-04-29 
27 Karin Hansson, Köksavdelningschef IKEA Kalmar. Personlig intervju i Kalmar 36 min, 2019-05-13 
28 Thommy Bindefeld, Marknadschef och Creative Director på Svenskt Tenn. Personlig intervju i Stockholm 45 min 2019-04-29  
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Lönnberg25 framhåller att de bygger relationer genom att förbise problem och endast se 

möjligheter. Lönnberg25 beskriver att de tog tillfället med pop-up butiken i akt och fo-

kuserade mycket på kunderna och deras valmöjligheter. Lönnberg25 belyser att för att 

värna om relationer vikten av att förmedla hög kvalitet och egen design något inred-

ningssten tror på i längden. Ytterligare en aspekt är snabb leveranstid. Bindefeld28 beto-

nar att för att skapa lojala kunder är mötet med kunden av högsta vikt. För att säkerställa 

ett bra kundmöte utbildar Forsberg29 personalen i service och kundbemötande. Hans-

son27 beskriver att varje säljare har olika kompetensnivåer för att kunna motsvara kun-

dernas förväntningar och vägleda de på ett professionellt sätt. Det går i linje med Lönn-

bergs25 förklaring att de försöker vara enkla genom att vara tillmötesgående, vilket de 

hoppas ska generera lojala kunder. Detta speglar hur Grandpa skapar lojala kunder ge-

nom att ha en nära dialog med kunden och arbetar mycket med bemötandet. IKEA's 

pop-up butik gav kunderna chansen att bygga en relation med samma säljare för att öka 

tillit. Det anser Hansson27 bygger ett särskilt förtroende hos kunden eftersom säljaren 

anpassar sig efter kunden och inte tvärtom. Styrkan i IKEA's koncept är att de kan er-

bjuda en lösning till de många människorna, vilket är en väldigt viktig faktor utifrån att 

bygga relationer och förtroende. Att samma säljare tar hand om kunden från första ser-

vicemötet till avslutande beställning, är en nyckelfaktor för att skapa lojala kunder. 

 

En extra serviceaspekt som Inredningssten gör, är att de besöker kundernas hemmiljö 

för att kunna hjälpa de med måttagning. Detta går i linje med Algede30, som berättar att 

hon har nära kontakt med många av sina kunder och många av de ber om inrednings-

hjälp alternativt hur tavlor ska hängas på bästa sätt. Paradisverkstadens pop-up butik 

gav deras konstnärer möjligheten att möta kunder i butiken och på plats lära de om till-

verkningsprocessen och hur de arbetar, framhåller Paradis31. Det överensstämmer med 

Ahdrian-Brorsson32 som berättar att Dunke Design arbetar med att skapa upplevelser för 

kunder från det att de besöker butiken tills det att de kommer hem. Detta gjorde de till 

en början genom att själva köra hem varor till kunder, vilket bidrog att kunder fick ett 

                                                
29 Helene Forsberg, VD på Grandpa. Telefonintervju 48 min, 2019-05-02 
30 Pernilla Algede, Grundare och Creative Director på House of Beatniks. Telefonintervju 37 min, 2019-05-07 

31 Hanna Paradis, VD på Paradisverkstaden. Personlig intervju på Öland 80 min, 2019-04-18 
32 Sara Ahdrian-Brorsson, Grundare och Co-VD på Dunke Design. Telefonintervju 58 min 2019-05-09 
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bra avslut på deras köp. Det hjälpte Dunke Design att skapa starka relationer eftersom 

de gjorde det där lilla extra för kunderna.  

 

“Det fanns ingen annan butik som levererade på det sättet och upplevelsen och erbju-

dandet blev ett mervärde” 

- Sara Ahdrian-Brorsson32 

 

Paradis31 berättar att de kontinuerligt arbetar mot att göra människor nöjda genom att 

sprida glädje och visa uppskattning. Denna relation är ömsesidig, då Paradisverkstaden 

även får bekräftelse av kunder när de har gjort någonting bra. Det som kunden vill ha 

fixat, ser de till att lösa, vilket var det budskap de nådde fram med genom deras pop-up 

butik. Kunder kommer numera till de och delar med sig av inspiration och idéer. Det har 

hjälpt varumärket eftersom de ville vara mer tillgängliga. Funktionella lösningar är a 

och o när det kommer till byggandet av ömsesidiga relationer, menar Hansson27. IKEA 

arbetar på det sättet för att kunderna ska kunna få ut det mesta av mötet med säljaren 

och känna sig stolt över sina köp. Det menar Hansson27 var meningen skulle få kunder 

att tala om för sina vänner och bekanta hur smidigt processen gick till.  

 

”Tillsammans med våra ambassadörer är kunden vår bästa marknadsförare” 

- Karin Hansson27 
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5. Analys 

I följande kapitel presenteras samt analyseras det empiriska materialet tillsammans 

med teori. Den insamlade empirin kommer att sättas i kontext till den insamlade teorin 

utifrån två huvudrubriker. Rubrikerna är konstruerade utefter våra forskningsfrågor.  

 

5.1 Här idag - borta imorgon  

5.1.1 Pop-up butiker  

Loken, Ahluwalia och Houston (2010) hänvisar till att förändringen i detaljhandeln har 

medfört att företag ställs inför flera utmaningar kring varumärkesbyggande. Detta ligger 

i linje med Lundberg33 som bekräftar att detaljhandel befinner sig i en utmanande fas 

och måste därför satsa på sitt varumärke. Forsberg34 trycker på att företag måste bli mo-

digare och prova alternativa sätt att nå kunder. Detta speglar Hansson35 som berättar att 

pop-up konceptet är en spännande strategi för att sticka ut på marknaden. Resonemanget 

kring spännande strategier går att koppla pop-up butiker som tillfälligt dyker upp och 

blomstrar för att sedan upphöra (Kim, Fiore, Niehm & Jeong 2010; Russo-Spena, 

Carida, Colurcio & Melia 2012). Detta speglar också Lundberg33 som belyser att pop-up 

butiker ska vara en tillfällig aktivering. Ahdrian-Brorsson36 bestyrker att ramen för pop-

up butiker är att de inte ska vara bestående butiker, utan tanken är att de ska försvinna 

efter en kort tid. Detta menar Ahdrian-Brorsson36 är en risk för varumärken om de väljer 

att ha öppet längre eftersom då försvinner grundidén bakom pop-up butiker.  

 

Platsen för pop-up butiken är av stort vikt och ska helst vara belägen på en plats där 

flödet av kunder är stort (Surchi 2011). Resonemanget har en tydlig koppling till Lund-

berg33 som betonar vikten av att företaget väljer en plats till pop-up butiken, vilken re-

presenterar rätt associationer av varumärket. Lundberg33, som betonar att pop-up butiker 

möjliggör för varumärken att synas och få ett högre kundflöde om de finns på rätt plats. 

Ahdrian-Brorsson36 är inne på samma spår och benämner att det är av betydelse om 

pop-up butiker har en bra position för att kunder ska hitta dit. Butikens plats fastställs 

utefter varumärkets målgrupp, menar Lundberg33, som betonar vikten av att ligga rätt 

                                                
33 Rikard Lundberg, Grundare och VD på Pop-up agency. Personlig intervju. 60 min, 2019-04-29 
34 Helene Forsberg, VD på Grandpa. Telefonintervju 48 min, 2019-05-02 
35 Karin Hansson, Köksavdelningschef IKEA Kalmar. Personlig intervju i Kalmar 36 min, 2019-05-13 
36 Sara Ahdrian-Brorsson, Grundare och Co-VD på Dunke Design. Telefonintervju 58 min 2019-05-09 
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för att kunna bli associerade rätt. Algede37 är inne på samma spår och benämner att det 

är en fördel för pop-up butiken om det redan finns en etablerad kundkrets till varumär-

ket. Detta bekräftar även Lönnberg38, som hävdar att pop-up butiker kan bidra till att 

komma åt nya målgrupper. Med utgångspunkt i följande resonemang bör pop-up buti-

ken plats överensstämma med hur varumärket vill framställas. Detta för att minimera 

risken av att det associeras fel hos kunderna.  

 

5.2 Det konkurrenskraftiga varumärket 

5.2.1 Varumärkets betydelse  

Hultén (2015) förklarar att konsumenternas upplevelser och känslor kring ett varumärke 

utgör grunden i varumärkesbyggande. Floor (2009) tydliggör att det kan uppstå skiljak-

tighet gällande företagets bild av varumärket och konsumenternas verkliga uppfattning. 

Detta är i linje med Algede39 som resonerar kring om hennes bild av varumärket över-

ensstämmer med konsumenterna. Lundberg40 resonerar kring att det är av vikt att varu-

märke kopplas ihop med starka och positiva associationer. Keller (2013) bekräftar att 

det är grunden för att bygga en stark varumärkesimage och Grönroos (2015) förklarar 

att det även gäller identiteten. Balmer (2001) menar på att det är företagets värderingar 

och värdegrund som bidrar till skapandet av varumärkesidentiteten. Detta speglar Sch-

midt och Ohlsson (2016) som förklarar att värderingarna bör vara tydliga genom varu-

märkets kommunikation om vad de vill förmedla. En gemensam nämnare är att alla in-

tervjupersoner strävar efter att förmedla hållbarhet och kvalitet, men använder olika 

vägar för att kommunicera detta till konsumenterna. Det är ingen nyhet att servicen ut-

gör en stor del av hur företag kommunicerar ut deras värdegrund. Ett återkommande 

mönster är att för att bygga ett starkt varumärke krävs det att företaget vet vad de står 

för och hur de ska kommunicera ut det till kunderna. Med utgångspunkt i denna kan 

detaljhandelns förändring samt den ökade konkurrensen, har bidragit till en större bety-

delse av att varumärken positionerar sig starka i kundernas tankar.   

 

Med hänvisning till Neuhaus (2013) förklarar Haas och Schmidt (2016) att företag bör 

ha en stark varumärkeskännedom och identitet i relation till kunder, vilket Woodside 

                                                
37 Pernilla Algede, Grundare och Creative Director på House of Beatniks. Telefonintervju 37 min, 2019-05-07 

38 Per Lönnberg, Produktionschef Inredningssten. Telefonintervju 39 min, 2019-05-06 

39 Pernilla Algede, Grundare och Creative Director på House of Beatniks. Telefonintervju 37 min, 2019-05-07 

40 Rikard Lundberg, Grundare och VD på Pop-up agency. Personlig intervju. 60 min, 2019-04-29 
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och Walser (2007) bekräftar. Det är i enlighet med Bindefeld41 som hävdar att Svenskt 

Tenns pop-up butik gav de en ökad varumärkeskännedom och intresse. Ryu (2011) ar-

gumenterar för att pop-up butiker kan användas av varumärken för att utforska mark-

naden, marknadsföra ett nytt produktutbud samt möta nya kunder. Det går i linje med 

Lundberg40 som antyder att det är en primär anledning till varför pop-up butiker öppnas. 

Detta överensstämmer med Forsberg42, som beskriver att varumärken bör utforska nya 

sätt att nå kunder och att öppna en pop-up är därmed ett alternativ. Woodside och Wal-

ser (2007) benämner att varumärkeskännedom och varumärkesimage kan stärkas om 

varumärken nyttjar användning av marknadsföring med inriktning på upplevelser. Para-

dis43 är inne på samma spår och förklarar att genom deras pop-up butik engagerades 

kunder i hantverket av produkterna och dess tillverkningsprocess, vilket medförde att de 

kom närmre varumärket. Lönnberg44 återger en liknande bild och förklarar att deras 

pop-up butik gav kunder möjligheten att upptäcka de som varumärke. Algede39 är inne 

på samma spår och belyser att deras pop-up butiks syfte var att träffa kunder och skapa 

en uppfattning om de som varumärke. Hansson45 håller med ovanstående och hävdar att 

IKEA's pop-up butik skapande en eminent känsla hos kunder eftersom de gjorde något 

annorlunda.  

  

5.2.2 Uppmärksamhet kring varumärket 

Niehm et al. (2007) förklarar att pop-up butiker ska generera varumärkeskännedom och 

uppmärksamhet kring varumärket. Detta bestyrker Lundberg40 genom att redogöra hur 

pop-up butiker kan nyttjas som en marknadsföringsåtgärd och är ett billigt sätt att få 

uppmärksamhet genom. Vi såg ett återkommande mönster bland våra intervjupersoner 

att pop-up butiken ledde till ökad uppmärksamhet. Det går i linje med Paradis43, som 

belyser att pop-up butiker möjliggör för varumärken att anpassa sig efter målgrupper 

och få fler att uppmärksamma Paradisverkstaden. Det nya konceptet skulle frästa kunder 

att bli mer intresserade. Detta överensstämmer med Ahdrian-Brorsson46, som förklarar 

att deras pop-up butik satte Dunke Design på kartan. Hansson45 är inne på samma spår 

                                                
41 Thommy Bindefeld, Marknadschef och Creative Director på Svenskt Tenn. Personlig intervju i Stockholm 45 min 2019-04-29  

42 Helene Forsberg, VD på Grandpa. Telefonintervju 48 min, 2019-05-02 
43 Hanna Paradis, VD på Paradisverkstaden. Personlig intervju på Öland 80 min, 2019-04-18 

44 Per Lönnberg, Produktionschef Inredningssten. Telefonintervju 39 min, 2019-05-06 

45 Karin Hansson, Köksavdelningschef IKEA Kalmar. Personlig intervju i Kalmar 36 min, 2019-05-13 
46 Sara Ahdrian-Brorsson, Grundare och Co-VD på Dunke Design. Telefonintervju 58 min 2019-05-09 
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och framhåller att IKEA gjorde något avvikande från vad de var vana vid när de öpp-

nade sin pop-up butik.  

  

Levy, Weitz och Grewal (2014) tydliggör att konceptet är tilldragande för varumärken, 

som säljer efter säsong. Det går i samma spår som Lundbergs40 förklaring att det är po-

sitivt att varumärken kan säsongsanpassa sin pop-up butik och ha öppet den tid på året 

som flest kunder handlar. Algede39 återger en liknande bild och förklarar att hon öpp-

nade House of Beatniks pop-up kring jul för att få fler kunder. Det stämmer överens 

med Paradis43, som säger att fler kunder ville att de skulle närmare samtidigt som de 

själva ville få fler kunder att besöka Paradisverkstaden. Picot-Coupey (2014) förklarar 

att positionering kan särskilja varumärken åt genom att erbjuda händelser som deras 

målgrupp attraheras av. Detta menar författarna kan bidra till återkommande kunder, 

word of mouth samt generera köp genom deras andra kanaler. Lundberg40 är inne på 

liknande spår och förklarar att det finns varumärken som väljer att öppna pop-up butiker 

för att generera ökad aktivitet på sociala medier. Det går i linje med Lönnberg44, som 

berättar att Inredningsstens pop-up butik gav mycket uppmärksamhet kring deras varu-

märke och fick människor att börja prata. Det överensstämmer med Surchi (2011), som 

förklarar att pop-up butiker är en ny marknadsföringsmetod, som traditionell reklam 

inte kan ersätta. Författaren belyser att tyngdpunkten hos pop-up butiker marknadsförs 

främst genom word of mouth. Konsumenter som interagerar med varandra via word of 

mouth är av betydelse för varumärken eftersom de eftersträvar att stärka sin image 

(Klein, Falk, Esch & Gloukhovtsev 2016).  

 

5.3 Den fysiska närvarons betydelse 

5.3.1 Servicemiljön 

Bruhn och Georgi (2006) förklarar att servicelandskapet består av tre delar; serviceland-

skapets design, atmosfär och personal. Schmidt och Ohlsson (2016) talar för att butiks-

miljön är en del av varumärket. Detta går i linje med Hansson47 som betonar att butiks-

miljön hjälper till att forma konsumentens tankar kring varumärket. Utformning av bu-

tiksmiljön kan vara en bidragande faktor som inspirerar kunden till ett köp. Lundberg48 

som talar för den positiva aspekten av att varumärken som endast finns online, får en 

fysisk närvaro i pop-up butikerna. Det möjliggör för människor att använda sina fem 

                                                
47 Karin Hansson, Köksavdelningschef IKEA Kalmar. Personlig intervju i Kalmar 36 min, 2019-05-13 
48 Rikard Lundberg, Grundare och VD på Pop-up agency. Personlig intervju. 60 min, 2019-04-29 
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sinnen i butiksmiljön. Det går i linje med Hultén (2015), som förklarar att om företag 

arbetar för att aktivera kundernas sinnen i butiksmiljön, kan det bidra till ett fördelakt-

igare kundbemötande. Resonemanget stämmer överens med Lönnberg49, som tydliggör 

att pop-up butiker möjliggör förslagsvis en aktivering av kundens taktila sinne, vilket 

inte är möjligt i övriga försäljningskanaler. Forsberg50 talar istället kring fördelen med 

att använda auditiva element i form musik för att skapa en trevlig servicemiljö. Aktive-

ringen av kundernas visuella sinnen kan skapa en helhet med hjälp av servicelandskap-

et, vilket är en gemensam nämnare bland flera intervjupersoner. 

 

Floor (2009) poängterar att produkternas placering och butiksinredning har inflytande 

över kundens associationer med varumärket. Detta kan kopplas till Algedes51 förklaring 

att butiksmiljön bör vara utformad för att symboliserar varumärket. Om varumärket är 

av det exklusiva utförandet, bör miljön representera liknande associationer. Detta går i 

linje med Floor (2009) som förklarar betydelsen av butiksmiljön som ett kommunikat-

ionsverktyg för att förmedla varumärkets identitet. Det kan stödjas av Bitner (1992), 

som förklarar att om servicemiljön är i enlighet med företagets image, kan det medföra 

fördelar däribland att kunderna trivs. Paradis52 framhåller att Paradisverkstaden var 

noga med att butiksmiljön i deras pop-up butik skulle följa varumärkets helhet, vilket 

Lönnberg49 instämmer med. Detta då han betonar vikten av att skapa helhet och inspi-

ration i butiksmiljön. Hansson47 är inne på samma spår och förklara att pop-up butiken 

var uppbyggd efter varumärkets klassiska layout. 

 

5.3.2 Butiksatmosfärens betydelse 

Lundberg48 poängterar att orsaken till varför konsumenter utvecklar ett starkt band till 

ett varumärke, vilket ligger i butiksatmosfären. En gemensam nämnare hos flera inter-

vjupersoner är att de önskar förmedla en positiv känsla i butiksmiljön. Forsberg50 beto-

nar att butiksmiljöns utformning har en betydelse för vilken atmosfär som förmedlas i 

pop-up butiken. Hultén (2015) betonar vikten av olika stimuli i atmosfären. Detta går i 

linje med Ahdrian-Brorsson53, som förklarar hur deras pop-up butik skapade en känsla 

genom en vinylspelare. Bitner (1992) tydliggör med hjälp av Whyte (1980) att växter 
                                                
49 Per Lönnberg, Produktionschef Inredningssten. Telefonintervju 39 min, 2019-05-06 

50 Helene Forsberg, VD på Grandpa. Telefonintervju 48 min, 2019-05-02 
51 Pernilla Algede, Grundare och Creative Director på House of Beatniks. Telefonintervju 37 min, 2019-05-07 

52 Hanna Paradis, VD på Paradisverkstaden. Personlig intervju på Öland 80 min, 2019-04-18 

53 Sara Ahdrian-Brorsson, Grundare och Co-VD på Dunke Design. Telefonintervju 58 min 2019-05-09 
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kan bidra till att skapa en atmosfär som är mer livfull, vilket kan bidra till att aktiviteten 

ökar i servicelandskapet. Detta överensstämmer med Forsbergs50 reflektion kring att 

levande växter kan bidra till att atmosfären blir mer levande. Ahdrian-Brorsson53 stärker 

då Dunke Design använde växter för att skapa en mer hemtrevlig atmosfär. Ovanstå-

ende resonemang kring servicelandskapet har en koppling till Picot-Coupey (2014) som 

förklarar att butiksmiljön och designen samt atmosfären är av högsta vikt för kundens 

uppfattning av butiken.  

 

5.3.3 Personalen som resurs 

Pop-up butikers fysiska miljö möjliggör för kunder att ta del av unika upplevelser och 

interaktion med personalen (Niehm et al. 2007). Lundberg48 poängterar att den fysiska 

miljön fortfarande är överlägsen eftersom varumärket får en personlig kontakt med 

kunderna. Den mänskliga kontakten har stor betydelse och Forsberg50 tror på fysiska 

butiker i längden. Detta går i linje med Lundberg48 som talar för att pop-up butiker ger 

varumärken en möjlighet till att fysiskt finnas på plats för att möta kunderna.  

  

Normann (2011) förklarar mötet mellan personal och konsument som sanningens ögon-

blick. Detta hänger samman med Ryu (2011), som förklarar att pop-up butiker ger kon-

sumenter tillfälle att samverka med företagets personal. Det är av särskild stor betydelse 

för varumärken som i vanliga fall enbart finns online. I och med att Dunke Design van-

ligtvis säljer sina produkter online, har pop-up butiken bidragit till möjligheten att möta 

och samverka med kunderna i en fysisk miljö, förklarar Ahdrian-Brorsson53. Det över-

ensstämmer med Lönnberg49, som ser den fysiska närvaron som deras pop-up butik bi-

drog med som en möjlighet att interagera med kunderna på plats. Detta är mer inspire-

rande än att endast kommunicera med kunderna digitalt. Utöver mötet med kunden ger 

pop-up butiken kunderna möjlighet att ta på produkterna. Det överensstämmer med 

Lundberg48, som hävdar att misstag lättare kan korrigeras genom ett fysiskt bemötande. 

Detta bestyrker Levy, Weitz och Grewal (2014), vilka förklarar att fysiska miljöer med-

för fördelar som inte är möjliga att ge kunderna online. Personligt möte och rekommen-

dationer från butikens personal samt möjligheten att ta på produkterna, är några av för-

delarna som kunderna får tillgång till i fysiska miljöer. Det ligger i linje med Ahdrian-

Brorsson53, som förklarar att kunderna blir mer bekväma att genomföra ett dyrare köp 

vid personliga möten. Ahdrian-Brorsson53 ser även en möjlighet i att varumärket kan 

kombinera näthandeln med den fysiska miljön som pop-up butiken bidrar med.  
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Lundberg48 betonar att personalen i pop-up butiker är en viktig funktion för varumärket. 

Resonemanget går i linje med Floor (2009) och Wirtz och Lovelock (2016), vilka bely-

ser att varumärkets frontpersonal fungerar som länken mellan varumärket och kunderna. 

Detta gör personalen till en av företagets viktigaste resurs. Imagen hos ett varumärke 

stöds inte enbart av sortimentet och tillhörande marknadsföring. Zeithaml, Bitner och 

Gremler (2013) påvisar emellertid att det är på grund av personalen som arbetar för va-

rumärket. Bindefeld54 bestyrker att personalen är en del av varumärket och Svenskt 

Tenns ramverk har utgjort grunden för personalens agerande. Detta är i enlighet med 

Forsberg50 som poängterar att hon ser personalen som en del av varumärkets identitet. 

Det går i linje med Zeithaml, Bitner och Gremlers (2013) och Wilson et al.’s (2016) 

förklaring att frontpersonalen personifierar varumärket. Tidigare resonemang kring per-

sonalen har en koppling till Lundberg48, som förklarar att de analoga aspekterna i buti-

ken är av vikt för att kunderna ska känna uppmärksammade och välkomna. Rätt perso-

ner i pop-up butiken bidrar därmed till att skapa en extraordinär känsla där kunden sam-

tidigt känner sig trygg.  

 

Ytterligare en aspekt som Forsberg50 betonar är vikten av att ta hand om sin personal. 

Detta är i enlighet med Lönnberg49 som understryker att företag måste lyssna på sina 

anställda och ha en förståelse för att utan personalen, kommer inte företaget att fungera. 

Hansson47 påvisar att personalen tillsammans med kunderna är varumärkets främsta 

marknadsförare, vilket överensstämmer med Echeverri och Edvardsson (2012). Floor 

(2009) och Grönroos (2015) poängterar att frontpersonalens beteende har stort infly-

tande på konsumenternas upplevelse och uppfattning av varumärket. Det speglar Lund-

bergs48 uppfattning att om frontpersonalen inte lyckas förmedla kvalitet i servicemötet, 

försvinner företagets övriga ansträngningar. En dålig serviceupplevelse kan ha stor på-

verka på konsumenternas uppfattning av varumärket och i värsta fall leda till att kunden 

väljer bort varumärket. Trots att butiken ser bra ut, spelar utstyrseln ingen roll om per-

sonalen inte tar hänsyn eller uppmärksammar kundens närvaro. Detta bestyrker 

Zeithaml, Bitner och Gremler (2013), som hävdar att personalen är avgörande kompo-

nenter till framgången hos ett företag.  

 

                                                
54 Thommy Bindefeld, Marknadschef och Creative Director på Svenskt Tenn. Personlig intervju i Stockholm 45 min 2019-04-29  
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Paradis52 redogör att det är en utmaning att hitta bra personal till pop-up butiker, vilket 

Lundberg48 argumenterar för. Vidare förklarar Lundberg48 att det dyraste med att göra 

en pop-up är personalen, vilket är en kostnad som inte går att undkomma. Forsberg50 

överensstämmer och förklarar att personalen är deras viktigaste resurs, men således 

även den dyraste. Detta speglar teorin där Echeverri och Edvardsson (2012) tydliggör 

att personalkostnader frekvent är företagets största utgift. Algede51 resonerar kring en 

annan ståndpunkt och belyser att personalen inte alltid behöver finnas tillgänglig i en 

pop-up butik. Detta med anledning av att pop-up butiker är en marknadsföring och inte 

endast ett koncept med fokus på sälj. Forsberg50 förklarar om företag vill fortsätta att 

leverera service i toppklass gäller det att hålla sig uppdaterade, vilket har en koppling 

till betydelsen av att fortlöpande utbilda personalen. Ett varumärkes kunder är krävande 

och det är därmed väsentligt att de anställda får kunskap.    

 

Bindefeld54 förklarar utbildning av personalen som en del i att säkerställa kvalitet i va-

rumärket. Detta kan speglas i Zeithaml, Bitner och Grelmlers (2013) teori att företag 

behöver ge sina anställda verktyg i form av exempelvis utbildning för att garantera kva-

litet i servicemötet. Lundberg48 återger en annan syn än övriga intervjupersoner och 

redogör att kunderna kan utbilda sig själva om produkterna med hjälp av internet. I 

IKEA's fall argumenterar Hansson47 för att skapandet av kök, inte är en enkel uppgift 

och därmed måste deras personal utbildas. Med utgångspunkt i det redovisade materi-

alet kan vi dra paralleller till att det personliga mötet är både en av de starkaste möjlig-

heterna kring att stärka ett varumärkes image, men också en av mest kritiska elementen.  

 

5.3.4 Betydelsen av överraskningsmomentet 

Ett annat särdrag med pop-up butiker benämner Klein, Falk, Esch och Gloukhovtsev 

(2016) är att skapa upplevelser. Pop-up butiker gör det möjligt för varumärken nå ut till 

konsumenter på ett rafflande sätt genom att skapa upplevelser få kunder att engagera sig 

(Tesseras 2014; Warnaby & Shi 2018). Det går i linje med Surchi (2011), som benäm-

ner att pop-up butiker kan användas för att överraska konsumenter. Vidare belyser Haas 

och Schmidt (2016) pop-up butiker kan vara en lokal för händelser av underhållningska-

raktär, där överraskningsmomentet är centralt. Upplevelser är enligt Schmidt och Ohls-

son (2016) ett sätt att förbluffa kunder. Pine och Gillmore (1999) belyser att genom 

minnesvärda upplevelser kan relationer byggas och lojalitet skapas. Det överensstäm-

mer med Schmidt och Ohlsson (2016) som tydliggör att upplevelser kan vara en metod 
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för att överraska. Det är i enlighet med Forsberg50, som antyder att upplevelser är det 

extra steg som varumärken tar i serviceprocessen för att överraska kunder. Ahdrian-

Brorsson53 är inne på samma spår och förklarar vikten av att erbjuda upplevelser i och 

med att detaljhandeln har genomgått ett skifte. Upplevelsen sker enligt Forsberg50 i 

samband med att servicen levereras till kunden. Det ligger i linje med Lönnberg49, som 

förklarar att upplevelsen sker när företag bryr sig om kundernas behov. Detta bestyrker 

Paradis52, som redogör att upplevelser handlar om att gå in på ett djupare plan i hur va-

rumärket presenteras. Bindefeld54 har liknande uppfattning och belyser vikten av att 

erbjuda mer än det vanliga i servicemötet, vilket i sin tur bidrar till en förhöjd upple-

velse. Det stämmer överens med Lundberg48, som menar att kunder få en upplevelser 

om de överväger att stanna kvar i butiken. Ahdrian-Brorsson53 tydliggör att det är svårt 

att förmedla upplevelser om ett företag saknar hjärta och ambition för det. 

 

5.4 Stärkandet av befintliga relationer genom pop-up butiker  

5.4.1 Relationens väsentlighet 

Företag utnyttjar sina varumärken för att kunna skapa relationer av djupare betydelse 

med kunder (Godson 2009; Tarnovskaya & Bertilsson 2017). Det överensstämmer med 

Gummesson (2008), som förklarar att relationsmarknadsföring används för att skapa 

bestående relationer och kan leda till flera fördelar, förslagsvis kan starka relationer 

medföra finansiella fördelar. Godson (2009) tydliggör att relationer skapas genom sam-

verkan och medkänsla, vilket Gummesson (2008) bestyrker. En gemensam nämnare av 

flera intervjupersoner, är att pop-up butiker är ett sätt att bygga relationer.  

  

Bindefeld55 betonar vikten av att pop-up butiker kan bidra till skapandet av relationer, 

vilket Svenskt Tenns pop-up butiker gjorde. Det går i linje med Hansson56 som förklarar 

att målet med pop-up butiken var att stärka samt skapa relationer. I slutändan bidrog det 

till att pop-up butiken hjälpte företaget att möta upp kunder och förvärva dem till att bli 

bestående kunder. Lönnberg57 är inne på samma spår och förklarar att pop-up butiken 

hjälpte varumärket att komma i kontakt med kunder och skapade därigenom nya relat-

ioner. Det stämmer överens med Paradis58, som belyser att Paradisverkstaden alltid syf-

                                                
55 Thommy Bindefeld, Marknadschef och Creative Director på Svenskt Tenn. Personlig intervju i Stockholm 45 min 2019-04-29  

56 Karin Hansson, Köksavdelningschef IKEA Kalmar. Personlig intervju i Kalmar 36 min, 2019-05-13 
57 Per Lönnberg, Produktionschef Inredningssten. Telefonintervju 39 min, 2019-05-06 

58 Hanna Paradis, VD på Paradisverkstaden. Personlig intervju på Öland 80 min, 2019-04-18 

 



 
 

62 

tar till att göra kunden nöjd. Detta gjordes i pop-up butiken, vilket hörde ihop med deras 

sätt att arbeta gentemot kunder i den vanliga butiken. Paradisverkstaden får höra av 

kunder när glädje har genererats i kundmötet, vilket blir ett ömsesidigt samarbete. Detta 

är i enlighet med Godson (2009) som förklarar att alla inblandade parter ska vinna på att 

vara en del av relationen. Relationsmarknadsföring kan ses som ett samarbete där man 

tillsammans skapar värde och långsiktiga lojala relationer. Bindefeld55 belyser att bygga 

relationer via en pop-up butik, var enklare än vad varumärket hade trott. Det skiljer sig 

från Hanssons56 uppfattning att det finns utmaningar gällande att bygga relationer via 

pop-up butiker. Detta då kunder besöker pop-up butiken av olika anledningar, som ny-

fikenhet, vilket inte alltid genererar i ett köp.  

 

5.4.2 Lojaliteten hos kunder 

För att kunder ska bli lojala, belyser Grönroos (2015) viken av att kontinuerligt erbjuda 

en högre servicekvalitet. Echeverri och Edvardsson (2012) framhåller att företag bör 

bygga upp en lojalitet hos kunder och bevara en god image eftersom det kostar mer att 

förlora än att värva nya kunder. Det stämmer överens med Floor (2009) och Echeverri 

och Edvardsson (2012), vilka tydliggör att relationer på ett långsiktigt sätt kan bidra till 

förbättrade ekonomiska resultat. Wilson et al. (2016) poängterar att kundlojalitet sker i 

samband med att en relation till personalen har byggts upp. Detta går i linje med Lönn-

berg57 som belyser vikten av att vara förstående mot kunder för att skapa lojalitet. Bin-

defeld55 stödjer genom att poängtera att bemötandet med kunder är viktigt för att kunder 

ska bli lojala. Det överensstämmer med Forsberg59, som betonar att föra en nära dialog 

med kunder, skapar lojalitet. Hansson56 belyser att pop-up butiken underlättade att an-

sluta nya kunder. Lönnberg57 är inne på samma spår och framhåller att pop-up butiken 

möjliggjorde för varumärket att rikta sig till kunderna.  

  

Genom utbildning av personalen kring hur ett bra kundmöte ska gå till, kan det generera 

i fler lojala kunder (Normann 2011). Detta bestyrker Hansson56, som hävdar att försäl-

jare skiljer sig i huruvida de befinner sig kompetensmässigt. Det menar hon är väsent-

ligt för att kunna bemöta kundernas förhoppningar och anpassa servicen gentemot varje 

kund. Kunder som träffar en säljare i en pop-up butik och därefter pratar med samma 

säljare i den ordinarie butiken, bidrar till en förhöjd tillit eftersom kunder bygger en 

                                                
59 Helene Forsberg, VD på Grandpa. Telefonintervju 48 min, 2019-05-02 
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långsiktig relation med denne. Hansson56 betonar att det en nyckelfaktor i skapandet av 

lojalitet. Det följer samma spår som Grönroos (2015), som påvisar att relationen mellan 

kunder och företag är en evig bearbetning. 

 

5.4.3 Värdeskapandets roll 

När kunder får ta del av en upplevelse som de inte hade räknat med, får servicen en 

starkare mening och det skapas ett värde (Grönroos 2015). Att sälja med fokus på värde 

istället för pris bör företag ta hänsyn till om de vill skapa värde, belyser Thorborg 

(2011). Det går i linje med Grönroos (1996), som hävdar att samverkan mellan kund 

och personal bidrar till en förhöjd tillfredsställelse. Genom att erbjuda en högre service-

kvalitet till kunder, genererar det ett högre värde. Paradis58 benämner att det är en given 

omständighet att pop-up butiker ska generera till värdeskapande. Detta överensstämmer 

med Lundberg60, som påvisar att pop-up butiker ska förmedla en känsla och värde istäl-

let för att generera vinst.  

 

Genom att göra något extraordinärt för kunder, höjs värdet på servicen och skapar starka 

relationer, tydliggör Ahdrian-Brorsson61. Det går i linje med Lundberg60 som antyder att 

många varumärken skapar värde genom att erbjuder kunden något utöver det vanliga i 

servicemötet. Strävar företag efter att utforma en dominerande servicekultur för att möj-

liggöra skapandet av värde och upplevelser, bör de se till att frontpersonalen stöds av 

resten av servicemiljön (Wilson et al. 2016). Detta med anledningen av att det är front-

personalen som står för arbetsinsatsen att upplevelsen anländer till konsumenterna. Al-

gede62 bekräftar att den personliga kontakten får en mer höggradig innebörd för upple-

velsen om den används i mötet med kunden. I interaktion med konsumenten, bör företag 

eftersträva att tillfredsställa kundens behov och göra denne nöjd (Grönroos 1996). Ge-

nom relationer och hög servicekvalitet skapas ett värde som överensstämmer med upp-

levelsen av servicen, menar Grönroos (2015). Bitner och Hubbert (1994) framhåller att 

servicekvalitet är kundernas uppfattning av servicen. Det stämmer överens med Al-

gede62, som framhåller att hon erbjuder kunder hjälp med att hänga upp tavlor samt ge 

tips på hur de kommer fram på bästa sätt, vilket ger en högre servicekvalitet. Det ligger i 

linje med Lönnberg57, som berättar att Inredningssten besöker kunders hem för att mäta 

                                                
60 Rikard Lundberg, Grundare och VD på Pop-up agency. Personlig intervju. 60 min, 2019-04-29 
61 Sara Ahdrian-Brorsson, Grundare och Co-VD på Dunke Design. Telefonintervju 58 min 2019-05-09 
62 Pernilla Algede, Grundare och Creative Director på House of Beatniks. Telefonintervju 37 min, 2019-05-07 
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samt ge tips på köksinredning. Ahdrian-Brorsson61 tydliggör att de tidigare körde varor 

personligen för att ge kunder en högre kvalitet på servicen, vilket i sin tur skapade en 

förhöjd upplevelse, ett mervärde och byggde en lojal relation.  

 

Kunder lägger vanligtvis en större belastning på upplevelser som inte har varit positiva 

(Echeverri & Edvardsson 2012). Hur kunder uppskattar upplevelsen i relation till varu-

märken ingår i varumärkesvärdet. Upplevelsen i samband med servicemötet är därmed 

en väsentlig del (Wilson et al. 2016). Det överensstämmer med Mossberg (2015) som 

betonar att en upplevelse endast kan förmedla en känsla till någon som varit på platsen 

den verkar. Detta bestyrker Algede62, som berättar att varje kund som handlar online får 

en handskriven hälsning, vilket förlänger upplevelsen samtidigt som det förmedlar ett 

högre värde. Upplevelser kan skapas genom att samarbeta med andra varumärken, som 

tillsammans bidrar till ökad uppmärksamhet för båda parter, beskriver Bindefeld55. Al-

gede62 hävdar att samarbeten kan hjälpa företag att stärka det som de motsvarar och är 

en upplevelse. Detta går i linje med Lundberg60, som redogör att allt fler varumärken 

öppnar pop-up butiker gemensamt och väljer att starta samarbeten. Ahdrian-Brorsson61 

bestyrker att samarbeten i samband med pop-up konceptet är en möjlighet. Ahdrian-

Brorsson61 har dock en annan inställning till samarbeten med distributörer som vill sälja 

deras produkter. Sådana samarbeten skulle medföra att de hade förlorat sin unikhet och 

blivit en i mängden. Upplevelser vill Dunke Design kunna leverera på samma sätt som 

alltid och det kan endast de göra, beskriver Ahdrian-Brorsson61. Paradis58 återger en 

annan bild och berättar att Paradisverkstaden är öppna för samarbeten på olika sätt och 

ser det som en möjlighet att få en bredare kundkrets.   

 

5.4.4 Omnikanaler i relation till pop-up butiker 

Grewal, Roggeveen och Nordfält (2017) förklarar att detaljhandeln är indelad i online 

och offlinekanaler, men på senare tid har de blivit allt mer sammanlänkade. Förslagsvis 

förklarar Lundberg60 att många pop-up butiker arbetar med att lyfta fram säsongspro-

dukter och kompletterar med en skärm tillgänglig i butiken, vilken kunderna kan an-

vända för att titta på samt beställa från hela sortimentet. Gemensamt för alla intervjuper-

soner är att de är närvarande i fler kanaler och pop-up butiker är ytterligare en kanal för 

att nå ut till kunder. Forsberg59 ser värdet i att kunderna är en del i flera av företagets 

kanaler eftersom det ger en finansiell fördel. Schmidt och Ohlsson (2016) förklarar att 

undersökningar visar att kunder i stor del använder sin telefon vid ett besök i fysisk bu-
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tik. Detta går i linje med Forsberg59 som förklarar att många kunder kommer in med 

mobilen i handen och redan har bestämt sig för vilken produkt de ska köpa. Majoritet av 

de köp som görs i fysisk butik är föranledda av en digital aktivitet, förslagsvis genom att 

kunderna har läst en produktrecension eller sett ett inlägg på sociala medier. Detta speg-

lar Levy, Weitz och Grewal (2014) som förklarar varumärkets onlinekanaler bidrar till 

att kunderna får tillgång till produktinformation, vilket kan ligga till grund för ett bättre 

köpbeslut.  

 

Omnikanaler samverkar med konsumenter genom olika tillvägagångssätt och används 

som en direkt koppling till konsumenterna online och offline (Ailawadi & Farris 2017). 

Tillkomsten av nya kanaler och ett förändrat kundbeteende, har varit en bidragande fak-

tor till omnikanalers övertag (Verhoef, Kannan & Inman 2015). Detta speglar Leeflang 

et al. (2014) som förklarar att digitaliseringen har bidragit till förändringen från multi-

kanaler till omnikanaler. Forsberg59 framhåller att omnikanaler bidrar till en möjlighet 

för företag att tydliggöra sitt koncept och varumärke i kommunikationen med kunderna.  

 

Omnikanal ger en fördel kommunikationsmässigt eftersom de kan kommunicera ut sina 

fysiska butiker även online. Lundberg60 beskriver att pop-up butiker kan öka aktiviteter 

på kanaler både online och offline. Detta bestyrker Forsberg59, som framhåller att 

Grandpa Kiosk möjliggjorde för varumärket att öka sin kundtillströmning samt försälj-

ning på de olika kanalerna. Paradis58 är inne på samma spår och påvisar att Paradisverk-

stadens pop-up butik bidrog till en ökad aktivitet och försäljning både online och off-

line, vilket även stämmer överens med Bindefeld55. Bindefeld55 beskriver att en av an-

ledningarna till att deras aktiviteter ökade, var bland annat för att deras produktutbud 

var begränsat i pop-up butiken. Detta poängterar Paradis58 var en liknande aspekt med 

deras pop-up butik eftersom de ville få kunder att bli nyfikna på mer. Dessutom hade 

Paradisverkstaden precis som Svenskt Tenn ett begränsat med utrymmet och därmed 

kunde inte hela sortimentet visas, vilket var en gemensam nämnare hos flera av inter-

vjupersonerna. Ahdrian-Brorsson61 återger en annan bild och berättar att Dunke Design 

istället ville visa hela sitt produktsortiment eftersom hade begränsat med utrymme i sin 

ordinarie butik.  

 

Ytterligare en aspekt av omnikanaler är servicen och Forsberg59 betonar att hon ser 

omnikanaler som en service fråga. Hon ser det som en självklarhet att kunder får lämna 
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tillbaka eller byta produkter de beställt online i den fysiska butiken. Lyckas företag 

skapa en tillfredsställande omnikanal-upplevelse kan det leda till nöjda och lojala kun-

der samt marknadsföring genom word of mouth (Kumar & Reinartz 2016; Leroi-

Werelds, Streukens, Brady & Swinnen 2014). Betydelsen av omnikanaler speglar 

Lundbergs60 förklaring att det är företagets totala aktiviteter på kanalerna som skapar 

framgång. Detta speglar Algede62 som förklarar att aktiviteten i kanalerna hänger sam-

man. Levy, Weitz och Grewal (2014) är inne på samma spår och lyfter betydelsen av att 

varumärket kommunicerar en samlad bild av varumärkets image och identitet i alla ka-

naler. Resonemanget kring den samlade bilden har en koppling till Floor (2009) som 

förklarar att det kan medföra risker om inte företaget ger en samlad bild eller använder 

kommunikation som inte passar varumärket. Intervjupersonerna är eniga om betydelsen 

att leverera en helhetsbild som går att associera till varumärket genom kanalerna. Detta 

har även varit en röd tråd i samtliga pop-up butiker. Forsberg59 betonar vikten av att 

vara tydliga i kommunikationen för att skapa en helhet. Detta ligger i linje med 

Ahdrian-Brorsson61 som förklara att om inte varumärken är tydliga finns risk för att de 

försvinner i bruset.  

 

  



 
 

67 

6. Slutsats  

I det avslutande kapitlet kommer vi att inleda med att besvara studiens tre forsknings-

frågor och därefter besvara syftet. Teori samt empirisk analys ligger till som grund för 

att presentera en tydligare bild av vår inredningsbranschen i relation till ämnesområ-

det. Avslutningesvis kommer kapitlet att presentera den praktiska och teoretiska bety-

delsen samt ge förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor  

 

Varför väljer företag att öppna pop-up butiker?  

 

I vår studie fann vi flera anledningar till varför företag väljer att öppna pop-up butiker 

tre återkommande mönster är fysiska närvaron, platsens betydelse och varumärkes-

kännedom. Tydliga aspekter som har framkommit är att företag vill få en fysisk närvaro 

där de kan arbeta med den fysiska platsen för att förtydliga sitt varumärke. Den fysiska 

närvaron bidrar ävenledes till att varumärket får chansen att möta kunderna personligen. 

Det personliga mötet ses som ovärderligt och bidrar till att varumärket personifieras. 

Pop-up butiker ger således företag chansen att befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt 

för att komma närmare kunderna. En aspekt är att genom att marknadsföra sig på en ny 

plats får varumärket möjlighet att möta en ny klientel. Ytterligare en betydelse av plat-

sen är att företagen eftersträvar att nå nya målgrupper genom konceptet. Ytterligare nå-

got som upprepas frekvent är att företagen strävar efter att uppnå ökad varumärkes-

kännedom. Konceptet bidrar till att det genereras en uppmärksamhet kring varumärket, 

vilket i sin tur skapar en intresseväckande känsla hos kunden. En påtaglig aspekt är att 

pop-up butiker kan hjälpa företag att utmärka sig på marknaden och skapa ett intryck. 

Något som är tänkvärt är att pop-up butiker öppnas för att kunna presentera ett komplett 

sortiment, vilket var en oväntad aspekt i vår studie. En speciell tendens som har fram-

kommit är att pop-up butiker öppnas för att testa nya marknader. En gemensam syn är 

att företag i första hand inte använder företag för att tjäna pengar och egentligen inte 

förväntar sig det vilket var en oväntad aspekt.  

 

Vilka möjligheter och risker finns det med att öppna pop-up butiker utifrån ett varumär-

kesperspektiv? 
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En av aspekterna kring pop-up butikers möjligheter, är att komma närmare konsumen-

terna. En tendens som emellertid framkommit är att det finns en risk i att kunderna för-

väntar sig att företaget ska komma tillbaka, vilket inte är grundtanken med pop-up buti-

ker. Det blir en förväntan som företag inte kan styra över. Varumärket får genom sin 

fysisk närvaro en möjlighet att kommunicera ut identiteten till konsumenterna. På så vis 

kan de arbeta med att aktivera kundens sinnen i servicemiljön, vilket kan bidra till att 

varumärket förtydligas. Ytterligare en aspekt är det personliga mötet som många varu-

märken rankar högt. En intressant synvinkel som vår studie har påvisat är att personalen 

också antar rollen som den största riskerna med pop-up butiker eftersom en dålig ser-

viceupplevelse påverkar konsumentens syn på varumärket. Pop-up butiker kan öppnas 

egentligen var som helst och varumärken kan välja vilken plats som är bäst att bemöta 

kunderna på. Ytterligare en tendens är möjligheten att öppna pop-up butiker i samband 

med företagets högsäsong, som kan generera i ett högre kundflöde. En tänkvärd aspekt 

är att det finns en risk att varumärket överexponeras om de öppnar på för många ställen, 

vilket går att koppla till den primära anledningen till att företag öppnar pop-up butiker 

för att generera uppmärksamhet. Ytterligare en intressant aspekt är att pop-up butiker 

bidra till att skapa ökad aktivitet i företagets övriga kanaler.         

 

På vilket sätt kan pop-up butiker bidra till att stärka befintliga relationer mellan varu-

märken och konsumenter 

 

Tydliga mönster som har framkommit är att pop-up butiker kan stärka befintliga relat-

ioner med kunderna under flera steg. En tendens vi kan se är att servicen är av betydelse 

för att en relation ska kunna stärkas. Att företag gör något om kunderna inte förväntar 

sig både stärker relationer och skapar ett mervärde. En bra pop-up butik kan leda till att 

kunderna minns den och pratar om butiken även efter att den har stängt, vilket bidrar till 

att relationen stärks.  

 

Dagens konsument är ständigt uppkopplad till sociala medier och annan digital kommu-

nikation. Företag bör därmed använda sig av digitala såväl som fysiska kanaler för att 

bibehålla en relation med konsumenterna. En tänkvärd aspekt är kring företag som öpp-

nar en pop-up butik för att endast visa delar av produktutbudet. Det kan således leda till 

att befintliga kunder blir nyfikna på mer och komma att besöka flera av deras kanaler. 
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En tydlig aspekt som framkommer är genom att varumärken är tydliga med sin kommu-

nikation via samtliga kanaler, känner kunder igen sig och känner således även en trygg-

het i relationen. Många företag använder sig även av pop-up butiker för att komma när-

mare sina kunder, på samma sätt som kunder vill komma närmare företaget vid eventu-

ella funderingar kring varumärkets produkter. En intressant infallsvinkel som har fram-

kommit i studien är att om konsumenter redan är befintliga kunder hos varumärket, kan 

företag genom pop-up butiker hålla kunderna uppdaterade. På så vis kan de positionera 

sig genom att välja rätt produkter att visa upp för rätt målgrupp.  

 

6.2 Besvarande av syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt pop-up butiker kan stärka ett varu-

märkes image och identitet samt vilka risker konceptet kan medföra ur ett varumärkes-

perspektiv inom detaljhandeln. 

 

Intervjupersonerna inom inredning sektorn är eniga om att pop-up butiker kan stärka ett 

varumärkes image genom att de får en fysisk närvaro där de kan förtydliga sin varumär-

kesidentitet och image. Ytterligare en aspekt att pop-up butiken kan bidra till att stärka 

imagen genom ett bra bemötande så blir kunden aktiv även i varumärkets övriga kana-

ler. Tänkvärda aspekter som har framkommit under studien är att möjligheterna ibland 

är förenade med risker. Med pop-up butikerna får företagen  möjlighet att addera en 

fysisk kanal till sitt varumärke men det är av högsta vikt att kanalen stämmer överens 

och skapar en helhet tillsammans med övriga kanaler. Om varumärket öppnar pop-up 

butiker utan någon tydlig struktur och på många ställen finns det en risk att varumärket 

överexponeras. Detta kan leda till en dålig image i form av att kunderna tröttnar på va-

rumärket samt dålig identitet om företaget tappar bort sina grundvärden. En intressant 

aspekt vi kan dra är att pop-up butiker som inte följer grundkonceptet att endast ha öp-

pet en kortare period, kan medföra att kunderna inte längre ser dem som intresseväck-

ande och spännande vilket försämrar imagen. De utvecklar en vana gentemot pop-up 

butiken och känner sig inte nyfikna på varumärket. Ytterligare en risk är om pop-up 

butiken inte följer varumärkets röda tråd.  
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6.3 Praktisk och teoretisk betydelse  

Pop-up butiker är ett relativt nytt koncept och genom studien vill vi förmedla vilka möj-

ligheter och risker konceptet kan medföra. Ytterligare en aspekt som vi anser att pop-up 

butiker kan möjliggöra inom den praktiska betydelsen, är varumärkets storlek kontra 

den stadskärna de väljer att öppna pop-up butikerna. Om ett välkänt varumärke väljer att 

öppna pop-up butiker, får det en ökad uppmärksamhet oavsett om de öppnar i en liten 

eller stor stad. Ett varumärke som däremot inte har etablerat sig lika starka och har 

samma varumärkeskännedom, kan få det svårare eftersom de inte är lika omtalade.  

 

Vår förhoppning är att studien först och främst ska ge inspiration till företag som funde-

rar på att öppna pop-up butiker samt är fascinerade av att veta vilka möjligheter och 

risker som konceptet medför. Studien kan även vara av intresse för studenter som har ett 

intresse för marknadsföring och konceptet som helhet. Tidigare studier har främst foku-

serat på modebranschen och vårt bidrag blir en intressant synvinkel på konceptet ur ett 

annat perspektiv. En praktisk betydelse som har framkommit är att trots digitalisering-

ens tillväxt så är den fysiska närvaron fortfarande av högsta vikt. Det personliga mötet 

är ovärderligt. Ytterligare en praktiskt nytta är insikten i att företag måste våga ändra sitt 

koncept för att följa marknaden.  

 

Det teoretiska bidragets betydelse av uppsatsen, har bidragit till en ny kännedom inom 

ett relativt outforskat område. Vår studie har bidragit till en djupare förståelse av pop-up 

butikers möjlighet och risker. Detta anser vi kan ge andra en tydligare insikt och grund-

läggande kunskaper om vårt valda ämnesområde. Teorins betydelse för studien har 

främst varit att ge oss en klarare bild för att sedan kunna applicera den på vår valda sek-

tor. Utifrån den befintliga teori som finns, har vi kunnat anpassa oss efter hur pass om-

fattande vår empiri skulle bli. Ett teoretiskt bidrag är insikten i vilka risker konceptet 

kan medföra, vilket vi inte har setts behandla i någon tidigare forskning.  

 

Genom vår fallstudie så strävar vi efter att överföra studiens resultat till andra delar av 

detaljhandeln. Genom vår undersökning har vi lagt märke till att den fysiska närvaron 

och personliga servicen har stor betydelse inom sektorn. Att planera ett kök eller inreda 

en tavelvägg är inte enkelt utan kunden mottar gärna experthjälp. Utifrån detta så ser vi 

en likhet med skönhetsbranschen där den personliga hjälpen är av stor betydelse. I lik-
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het med att kunder inte har kunskapen är det många som inte kan välja skönhetsproduk-

ter utan hjälp av personalen.   

 

I vår studie framkommer det att inredningsbranschen är säsongs inriktad och flera av 

intervjupersonerna valde att öppna vid jul för att kunna sälja sina säsongsprodukter. 

Pop-up butiker är ett bra koncept för de som endast vill ha en fysisk närvaro under sin 

högsäsong vilket, leder till en överföring på leksaksbranschen vilka har en tydlig högsä-

song runt jul. Denna studie gjordes utifrån ett företagsperspektiv och till vidare forsk-

ning föreslås att området bör undersökas ur ett konsumentperspektiv med förslagsvis en 

kvantitativ forskningsmetod. Detta för att få en ännu djupare förståelse kring hur pop-up 

butiker stärker relationer mellan konsument och företag. Konsumenternas bild av varu-

märket kan således också undersökas eftersom det är de som uppfattar varumärket. Det 

hade varit en intressant synvinkel att undersöka endast företaget verksamma online och 

deras syn på pop-up butiker samt vad det kan generera för varumärket.  

 

7. Etik och hållbarhet  
Vi lever i ett materialistiskt samhälle och människor konsumerar mer än vad jorden kla-

rar av. Detta bidrar till ett köpbeteende som ur en miljömässig synpunkt inte är hållbart 

då produkttillverkningen bidrar till utsläpp som är skadliga för naturen. Etiska aspekter 

är att människan hela tiden påverkas av marknadsföring. Pop-up butiker är ytterligare en 

kanal som bidrar till uppmaningar att konsumenterna ska handla, med budskapet att de 

ska passa på nu för imorgon kan chansen vara förbi.  

 

Pop-up butiker är tillfälliga, vilket innebär att de byggs upp med material, men används 

bara i några månader. Säkerligen finns det företag som återanvänder en del av inredning 

från pop-up butiker, men det kräver ändå resurser att bygga en komplett butik som end-

ast existerar en kortare tid. Utifrån vår studie framgick det att våra intervjupersoner är 

miljömedvetna och tillverkar produkter med fokus på hållbarhet, kvalitet och långsik-

tighet. De hjälpte oss att belysa ett problem kring att få tag på hållbara material. För-

slagsvis ekologiskt bomull är svårt att få tag på och den som finns tillgänglig på mark-

naden köper ofta de stora varumärkena upp. Detta då även om ett varumärke strävar 

efter att vara hållbara finns det ibland inget material att tillgå. Det är svårt som liten 

aktör i branschen att få sin röst hörd. Om någonting ska kunnas göra åt dessa frågeteck-
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en i samband med hållbarhetsfrågor, anser vi att alla företag måste arbeta och belysa 

problemet tillsammans.  
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Figurförteckning  
 
Figur 1: Upplevd tjänstekvalitet (Grönroos 1988) 

Figur 2: Egen modell för pop-up butikers betydelse för olika teoretiska blänkare inom 

detaljhandeln (Andersson & Andersson 2019)  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Inledande 
 
Pop-up butiken  

• Placeringen  
• Anledningen  
• Fördelar & risker med konceptet 
• Utfall  
• Respons  

 
Servicelandskapet  

• Butiks miljöns utformning  
• Atmosfären  
• Personalens roll  
• Upplevelsen  

 
Varumärket 

• Era associationer till varumärket   
• Kundens associationer  
• Kommunikationen av identiteten  
• Fördelar & risker  
• Positionering  
• Målgrupp  

  
Relationer 

• Byggandet av relationer i butiken 
• Närheten till kunden  

  
Kanaler  

• Butikens betydelse på andra kanaler  
• Helheten  
• Kommunikationen av varumärket  

 


