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Sammanfattning 
Examensarbete, Marknadsföringsprogrammet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, 2FE55E, VT2012. 

Författare: Milton Ahlberg och John Sönegård 

Handledare: Leif Rytting  

Titel: Servicelandskap i dagligvaruhandeln 

Bakgrund: Miljön där kunden integrerar inom dagligvaruhandeln har förändrats och 

idag ställs det andra krav på de aktioner som ska skapa relationer med kunderna. 

Servicelandskapet innebär den fysiska anläggningen där tjänsten produceras, exempel 

på påverkande faktorer är kunder och anställda. Uppsatsen fokuserar på 

dagligvaruhandeln och de olika faktorer som påverkar relationen mellan företagen och 

kunden.  

Forskningsfråga: Forskningsfrågan som uppsatsen behandlar lyder: Vad präglar 

kopplingen mellan servicelandskapet och möjligheten att upprätthålla och stärka 

kundrelationer inom dagligvaruhandeln? 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att klargöra och analysera det fysiska 

servicelandskapets samt personalens och kunders betydelse för varumärkens image och 

kundlojalitet inom dagligvaruhandeln. 

 

Metod: Arbetet utgår från en kvalitativ forskningsmetod där informationsinsamlingen 

präglats av intervjuer med åtta personer vilka har en tydlig koppling och kunskap inom 

dagligvaruhandeln. Ansatsen har växlat mellan ett induktivt och deduktivt angreppsätt 

och benämns abduktion. 

 

Resultat, slutsatser: Arbetet har svarat på forskningsfrågan genom att konstatera att det 

som präglar kopplingen mellan servicelandskapet och möjligheten att upprätthålla och 

stärka kundrelationer främst är förmågan att leverera kvalité till kunden och att 

personalen håller en hög nivå av kunskap och ger ett bra bemötande. Forskningsfrågan 

har även behandlat de utmärkande dragen för dagligvaruhandeln och vad som är 

speciellt för denna bransch. Arbetet har också klargjort och analyserat för det fysiska 

servicelandskapets betydelse för image och kundlojalitet, personalens betydelse har 

lyfts fram och de olika moment som måste fungera för att butikens image inte ska 

skadas bland kunderna. Dessa är punkterna som vi har lyft fram som de i vår mening 

mest avgörande för de områden vi ämnat undersöka.  

 

  



 
 

Abstract 
The purpose of this study is to clarify and analyze the servicescapes impact on brand 

image and customer loyalty among general dealers. The research question that we have 

used in the study is what characterizes the connection between the servicescape and the 

possibility to maintain and strengthen the customer relation among general dealers. The 

study is based on a qualitative approach and we have conducted eight interviews with 

experts and special advisers within the field. We have chosen to focus our study on the 

fact the market for general dealers have changed and the demands from the customers 

are severed throughout the years. The servicescape consists of the physical surroundings 

where the service is produced, examples of factors that influence the servicescape is the 

employees and the customers. The results that we present in this study focus on the 

ability to deliver good quality to the customer and the knowledge that the employees 

present to the customer. Other results are the importance of the service encounters 

including the customers and the employees. The last two chapters in the study are the 

analysis and the conclusions, which revolve around the results that we have presented, 

for a elaborated picture of the results we recommend these two chapters.  
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet kommer att behandla de grundläggande förutsättningarna för 

vår uppsats. Bakgrund, problemdiskussion, problemformulering och forskningsfråga 

samt syfte och avgränsningar. Läsaren får möjlighet att bilda en uppfattning om den 

problematik som vi ämnar kartlägga senare under uppsatsen. Slutligen framställer vi de 

avgränsningar vi förhållit oss mot genomgående i uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 
Kunder har idag fler möjligheter och alternativ att välja vilken leverantör eller aktör 

som de ska välja än om vi går tillbaka ett antal år i tiden, marknadsföring idag vill vi 

framhålla finns överallt och kunderna omges ständigt av dessa meddelanden. Echeverri 

och Edvardsson (2012) lyfter fram att marknadsföring som begrepp, funktion och 

aktivitet inte är någonting som är klart och tydligt, det varierar mycket mellan företag 

och medarbetare vad marknadsföring betyder och hur den ska genomföras. Bruhn 

(2003) förklarar att marknaden genomgått den grundläggande ändringen att den gått 

från säljarens till köparens marknad, resultatet blev att företagen nu var tvungna att 

flytta fokus till en mer kundorienterad inriktning.  

 

När det gäller dagligvaruhandeln, som står i centrum i detta arbete, så vill vi poängtera 

att miljön där kunden interagerar har förändrats och ställer andra krav på 

dagligvaruhandeln att resonera kring samt genomföra aktioner för att tillsammans med 

kunden skapa en relation. Eriksson och Åkerman (1999) förklarar att goda relationer är 

värt mycket för företagen, denna syn har funnit med genomgående i alla tider. De 

beskriver vidare att i takt med att kraven på företagen har ökat så har också andra krav 

på marknadsföringen uppkommit, idag har kundens behov hamnat mer i fokus.  

 

Bitner (1992) myntade begreppet ”servicescape” vilket innebär den fysiska 

anläggningen där tjänsten produceras. Hon framhåller att servicelandskap innefattar de 

faktorer som inverkar på kunderna och de anställdas välbehag och beteende. Exempel 

på de faktorer som enligt Bitner (1992) påverkar kunderna och de anställda är på vilket 

sätt som butiken är utformad men även yttre förutsättningar spelar roll. 
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I denna uppsats har vi valt att intressera oss för dagligvaruhandeln och främst livsmedel, 

alla har vi en koppling till dagligvaruhandeln på ett eller annat sätt men vi har valt att 

gräva djupare för att få svar på olika faktorer som påverkar relationen mellan företagen 

och kunden. Dagligvaruhandeln anser vi vara en intressant bransch att undersöka, 

framförallt servicelandskapen de olika aktörerna använder sig av kommer att vara vårt 

huvudfokus i denna uppsats. 

1.2 Problemdiskussion 
Bitner (1992) förklarar att de olika atmosfäriska dimensionerna som påverkar 

servicelandskapet kan delas in i tre stycken kategorier, omgivningsförhållanden som 

temperatur, luftkvalité och musik. Hon fortsätter och påtalar att den andra kategorin är 

hur utrymmet är utformat, design och utrustning är delar som spelar in. Den sista 

kategorin som Bitner (1992) lyfter fram är tecken, symboler och artefakter, dessa kan 

exemplifieras som personalen och andra symboler som finns representerade i 

servicelandskapet.   

Harris och Ezeh (2008) framhåller att den studie som de har genomfört angående 

servicelandskap ämnar till att öka förståelsen för servicelandskapets påverkan på 

kundernas beteende och hur det kan användas inom servicesektorn. 

Servicelandskapet är den arena som enligt Grönroos (2008) till stor del kontrolleras av 

tjänsteleverantören. Han fortsätter och understryker att det inte går att styra externa 

omgivningar som väder och vind men att i de flesta fall kan och bör servicelandskapet 

bli föremål för noggrann formgivning och utveckling från företagets sida. Nordfält 

(2007) definierar butiksatmosfären som de fysiska och icke fysiska element i 

butiksmiljön som kontrolleras av butiken i syfte att påverka kunderna. Han fortsätter 

och lyfter fram att i en butik med uppskattad design uppfattas också den kvalitet som 

personalen levererar som bättre.  

Schmitt (2003) framhäver att kunderna är ett företags allra viktigaste tillgång, för att det 

ska kunna växa och hitta nya kunder så måste företagen vara strukturerade kring sina 

kunder. Grönroos (2008) framhåller hur kunder inte köper tjänster och varor utan de 

köper de värden som dessa erbjuder, det är servicen som är det centrala. Grönroos 

(2008) påtalar även att det värde som tjänsterna eller varorna som företaget tillgodoser 

kunderna med inte skapas i en fabrik utan värden skapas i samverkan med 

konsumenten. Gummesson (2002) understryker att en relation kräver minst två parter 
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som är i kontakt med varandra, den vanligaste relationen är mellan en leverantör och en 

kund.  

  

Grönroos (2008) förklarar att det har skett ett skifte ifrån transaktion till relation inom 

marknadsföring, ur transaktionsperspektivet så skapas värdet i företaget för att sedan 

baka in det i produkten som kunderna erbjuds. Relationsperspektivet poängterar 

Grönroos (2008) fokuserar istället på att värdet skapas i en process tillsammans med 

kunderna, det är inte produkten i sig som står i fokus utan den process som ska leverera 

värde till kunden. Blomqvist et al. (2004) poängterar att från kundens perspektiv så 

finns ett anspråk på en god relation med företaget, inför ett köp så infinner sig ofta en 

osäkerhet som kan motverkas via ett förtroende för företaget.  Vargo och Lusch (2004) 

framhäver att kunden är medverkande i den värdeskapande processen, kunden är alltid 

delaktig ur ett serviceperspektiv. Parment (2006) refererar till dagligvaruhandeln och 

beskriver att för ett antal år sedan så handlade konsumenterna sin mat hos ICA eller 

Konsum, idag finns det flera olika alternativ för kunden och valmöjligheterna är större 

tack vare konkurrenssituationen.  

Perspektivet på relationer har genomgått en förändring, lojaliteten bland kunderna vill 

vi framhålla som en komponent som blir allt mer framträdande. Söderlund (2001) 

förklarar att lojalitet avser ett förhållande som kunden vill ha med företaget som 

sträcker sig över tiden, men lojalitet ska inte förväxlas med relation som har en 

annorlunda innebörd. Han fortsätter och lyfter fram att en relation innefattar ett samspel 

mellan parterna, de påverkar varandra, medan lojalitet avser aktörens relation till ett 

objekt, lojalitet är ett mer ensidigt begrepp. Nyström och Wallén (2002) understryker att 

kunder är människor som vill sättas i det främsta rummet och att den personliga 

kontakten är viktig. De framhåller vidare att när företaget visar att de förstår kundens 

behov så ökar möjligheten för en stark och trogen relation. Grönroos (2008) poängterar 

att kunder efterfrågar paketerade lösningar som via användande skapar värde för dem, 

företagen bör fokusera på att skapa lösningar som underlättar för kunderna i deras 

vardagliga liv.   

 

Kapferer (2004) förklarar att de signaler som mottas av kunden är brand image, fokus 

här ligger på hur människor uppfattar ett varumärke. Han förklarar vidare att resultatet 

av brand image härstammar från hur kunder uppfattar meddelanden och hur olika 
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symboler tolkas. Chernatony (2010) anför att brand image är kundernas uppfattning om 

ett varumärke vid en specifik tidpunkt, om företaget förstår kundernas uppfattning så 

kan de på ett effektivare sätt utveckla varumärkets kommunikation.    

 

Det framträder som naturligt att varumärken och kundrelationer är en del av företagen 

idag och vi vill framhålla att det både är intressant och engagerande med de olika 

faktorerna som spelar in för att kunderna ska vara både nöjda och känna att de får ett 

utbyte av relationen med företaget. Hur regleras den potentiella lojaliteten av 

butiksmiljön? Är den image som butikerna sänder ut via servicelandskapet avgörande 

för kundens val av butik? 

 

I problemdiskussionen har vi lyft fram de delar som är intressanta för vår uppsats, 

frågan som vi tar med oss in i nästa del är, finns det en koppling mellan butiksmiljön 

och relationen som företagen har med kunden? I nästa del diskuteras problemet vidare 

formuleras och koncentreras via den forskningsfråga vilken vi ämnar arbeta utifrån. 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Idag så finns det en uppsjö av olika aktörer som tillhandahåller sina kunder olika typer 

av erbjudanden, de olika företagen positionerar i sin strävan att stärka sina etablerade 

relationer med existerande kunder och bygga relationer med framtida kunder. För att 

relationen ska fungera så måste kunderna vara nöjda med det som företaget erbjuder, i 

samspelet mellan dessa två parter får dock inte företagets intressen åsidosättas. Vid 

åsidosättande av företagens intressen finns risken att de inte lägger ner lika mycket tid 

på att förbättra och utveckla relationen med kunden.  

 

Inom servicelandskapet så finns olika moment och delar som påverkar kunden, 

företagen har en möjlighet att genom undersökningar och eftertanke hitta 

positioneringen och den image de tror att kunderna kommer att uppskatta och bidra till 

att skapa en relation. Olika faktorer påverkar hur ett servicelandskap upplevs och det är 

bland annat här som mötet med personalen sker. 
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Vi har valt att arbeta och undersöka dagligvaruhandeln eftersom att vi vill framhålla att 

det finns många olika aktörer och konsumenterna har en relation till en eller flera 

aktörer, detta vill vi lyfta fram som ett intressant fenomen. 

 

Utifrån dessa förutsättningar finns ett antal moment som är intressanta att studera och 

klargöra, inriktningen anser vi utgör en stark grund för uppsatsen. Genom diskussionen 

har vi formulerat följande forskningsfråga: 

·         Vad präglar kopplingen mellan servicelandskapet och möjligheten att upprätthålla 

och stärka kundrelationer inom dagligvaruhandeln? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att klargöra och analysera det fysiska servicelandskapets 

samt personalens och kunders betydelse för varumärkens image och kundlojalitet inom 

dagligvaruhandeln. 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
 

 I denna uppsats så har vi utgått ifrån Harris och Ezehs (2008) definition av 

servicelandskap. Det som skiljer Harris och Ezehs (2008) modell ifrån Bitners 

(1992) grundläggande modell inom servicelandskap är att människorna 

innefattas. Genomgående i uppsatsen när vi anger servicelandskap så är det 

definitionen som vi utgår ifrån. Modellen som Bitner introducerade kan inte 

bortses ifrån med tanke på den dominerade ställning den innehar inom 

forskningsområdet.  
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2. Metod 

I kapitlet som följer presenteras den metod som vi har använt oss av för att genomföra 

vår studie. Forskningsmetoden presenteras samt processen att samla in informationen 

till studien. Validitet och trovärdighet diskuteras och argumenten varför vår studie har 

en hög akademisk tillförlitlighet. 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
I denna uppsats så har vi applicerat en kvalitativ forskningsmetod, eftersom 

vi ämnar analysera och klargöra servicelandskapets betydelse för varumärkens 

image och kundlojalitet.  

 

Widerberg (2002) förklarar att kvalitativa forskningen avser att utreda och klargöra ett 

fenomens egenskaper och karaktärsdrag, vilket Repstad (1993) understryker. Widerberg 

fortsätter och förklarar att den kvalitativa forskningen söker efter innebörden eller 

meningen hos ett fenomen. Patel och Davidsson (2003) framhäver att syftet med en 

kvalitativ studie är att insamla en mer djupgående kunskap. Widerberg (2002) påpekar 

att den kvantitativa forskningen först och främst söker efter frekvens eller existens. 

Ghauri och Grønhaug (2005) framhåller att den kvalitativa forskningen tenderar att vara 

mer utforskande och ostrukturerad, fokus finns på att förstå. Alvesson och Sköldberg 

(2008) beskriver att den kvalitativa forskningen ger möjligheten till en djupare tolkning 

och hur forskaren formar det som undersöks. Holme och Solvang (1997) menar att inom 

den kvalitativa forskningen så är det uppfattningsförmåga och tolkning av 

informationen som är det viktiga. Repstad (1999) lyfter fram att den kvalitativa metoden 

ger forskaren fundamentet för att kunna förstå verkliga förlopp som till exempel hur ett 

visst fält fungerar eller hur en organisation opererar. 

 

Utifrån dessa förutsättningar som vi har redogjort för så vill vi poängtera att den 

kvalitativa forskningsmetoden är den metod som passar vår uppsats bäst, då den 

fokuserar på vad Patel och Davidsson (2003) understryker som insamling av värden 

med förklarande karaktär och tolkande analyser. Med utgångspunkt från det syfte som 

vi arbetar utifrån vill vi lyfta fram valet av den kvalitativa metoden eftersom vi 

instämmer i det Repstad (1993) framhåller om att använda ett djupgående uttryck så att 

texten blir det centrala.   
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Den kvalitativa metoden anser Jacobsen (2007) kan benämnas som en öppen metod där 

undersökaren inte styr den information som samlas in i och en bearbetning av det 

insamlade materialet sker först under analysen. Repstad (1993) framhåller att den 

kvalitativa metodens mål är att karaktärisera, ordet kvalitativ betyder egenskaper eller 

utmärkande drag. Esiasson et al (2007) förklarar att i det kvalitativa angreppssättet så är 

författarna ute efter att hitta helheten och inte endast summan av de olika delarna. 

Ghauri och Grønhaug (2005) påpekar att i den kvalitativa forskningen så ligger fokus 

oftast på att införskaffa insikt och att ge förklaring eller teori.  Repstad (2007) förklarar 

att den kvalitativa metoden går på djupet istället för på bredden.  

 

Vi vill påpeka att det syfte och den forskningsfråga som vi ämnar besvara i denna 

uppsats är av den karaktären att den endast går att besvara via en kvalitativ metod vilken 

vi utgår ifrån i denna uppsats. För att kunna besvara den forskningsfråga och det syfte 

som utgör grunden av denna uppsats så krävdes att vi intervjuade personer från den 

bransch vi undersökt för att få deras perspektiv och kunskap. 

        

2.2 Informationsinsamling 

2.2.1 Primära källor 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer vilket sannolikt är den mest använda 

metoden i kvalitativ forskning enligt Bryman och Bell (2010). Halvorsen (1992) 

framhåller att syftet vid en kvalitativ studie kan vara att få information från 

undersökningspersoner som anses typiska för studien, ett strategiskt urval anses mer 

passande vid ett litet urval. Han fortsätter och understryker att intervjuerna väljs ut 

genom den strategiska metoden eftersom att kvalité och kunskap inom ämnet är viktigt 

för studien. Det strategiska urvalet har antagits eftersom vi vill återge en korrekt bild av 

dagligvaruhandeln och de olika moment som finns inom denna bransch. Vi vill 

poängtera att det vid valet av personer var viktigt för vår studie att få ett urval av 

intervjuobjekt som inte bara arbetar i en butik, utan även andra perspektiv som externa 

konsulter och individer som arbetar mot dagligvaruhandeln. För att ge en korrekt bild av 

hela dagligvaruhandeln krävdes att vi intervjuade butiksutvecklare för de stora 

dagligvarukedjorna men också en extern leverantör till branschen och butikskonsulter 

som arbetar med butikerna. Detta urval anser vi möjliggör för oss att besvara vår 

forskningsfråga och arbetet för att besvara syftet med denna uppsats.  
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Vi kontaktade totalt tjugo stycken personer på olika företag och organisationer med den 

nödvändiga kunskapen för att kunna föra en diskussion om de ämnen vi arbetar utefter. 

Personerna kontaktades via e-mail där vi gav en kort presentation om vårt syfte och 

frågeställning. Fyra stycken av våra intervjuer är genomförda via telefon och fyra 

stycken är möten i person. De intervjuer som är genomförda i person ägde rum i 

Hässleholm, Oskarshamn, Karlskrona och Kalmar.  

 

Nedan följer en kortare presentation av Intervjupersonerna: 

 Lovisa Svensson, Butiksutvecklare ICA 

 Andreas Ohlsson, Butikschef ICA Maxi Oskarshamn 

 Sandra Axlund, Ställföreträdande butikschef Willys Arninge 

 Sonny Bolin, Försäljningsdirektör Kron International 

 Carolina Persson, Butiksutvecklare Bergendahls 

 Catharina Grundström VD, ICA Maxi Kalmar 
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Vid kvalitativa intervjuer poängterar Widerberg (2002) att syftet är att använda sig av 

det direkta mötet mellan forskare och intervjuperson och det unika samtal som uppstår i 

just denna kontext. Holme och Solvang (1997) poängterar att det finns en närhet i en 

kvalitativ intervju och forskaren möter enheten i den situationen som den befinner sig i. 

Begreppet kvalitativa intervjuer innefattar enligt Bryman och Bell (2010) två typer av 

intervjuer, ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade intervjuer. De fortsätter med 

att benämna att forskare ofta brukar använda begreppet kvalitativa intervjuer för att 

täcka båda dessa typer. Holme och Solvang (1997) beskriver att i den kvalitativa 

intervjun så används inte ett normaliserat frågeformulär på grund av att forskaren inte 

ska få styra intervjun för mycket. De fortsätter och menar att de är synpunkterna som 

kommer fram av intervjupersonernas egen uppfattning som är det intressanta. Bryman 

och Bell (2010) förklarar att den semi-strukturerade intervjutekniken innefattar att 

intervjuaren har en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett frågeschema men där 

frågornas ordningsföljd varierar.  
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Denscombe (2000) förklarar att vid en semistrukturerad intervju så har intervjuaren en 

komplett lista med olika teman och frågor som ska hanteras. Han fortsätter och 

poängterar att intervjuaren ska ha en flexibel inställning när det gäller ordningen, detta 

på grund av att den intervjuade ska kunna tala fritt och kunna utveckla sina svar. 

  

Anledningen till varför vi valt att använda kvalitativa intervjuer och en semistrukturerad 

intervjuguide är för att vi vill understryka att det passar vår undersökning bäst, genom 

intervjuer med personer inom dagligvaruhandeln kan vi låta dem tala fritt kring ämnet i 

enlighet med det som Denscombe (2000) nämner. Samtidigt som vi vill ha information 

kring de ämnen vi arbetar med. Vi anser att den semi-strukturerade intervjun passar bäst 

in i vår uppsats, den ger möjligheten att gå djupare in på ämnen som dyker upp under en 

intervjus gång vilket är en ytterligare fördel som vi ser det. 

 

Fyra stycken av de intervjuer som vi har genomfört har varit på telefon, Denscombe 

(2000) förklarar att telefonintervjuer är snabbare att genomföra och mindre 

kostnadskrävande än intervjuer som sker i person, forskaren kan genomföra intervjun 

utan att åka land och rike runt. Han fortsätter och framhåller att antagandet att intervjuer 

i personer ger mer exakt data, det dock finns belägg för att personer är lika ärliga vid en 

telefonintervju. På grund av den begränsade tiden och att objekten vi ville intervjua 

fanns utspridda över landet så ansåg vi att telefon var ett bra alternativ till att genomföra 

intervjuerna i person. De nackdelar som vi ser med att intervjua per telefon är att 

kroppsspråket hos respondenten inte blir framträdande under en telefonintervju. Vi vill 

framhålla att kroppsspråk är en viktig del av ett samtal men telefonintervjuer minskar 

risken för att kroppsspråket eventuellt misstolkas under samtalet.  

2.2.2 Genomförande av intervjuer 

Vi inledde med att konstruera en intervjuguide som kom att stå i centrum för samtliga 

intervjuer vi har genomfört i vår studie, guiden innehöll tre teman som vi ville diskutera 

med våra intervjupersoner. De teman som vi hade förberett utgick alla ifrån det syfte 

som arbetar emot genomgående i denna uppsats och mot forskningsfrågan som vi 

ställde i inledningen av uppsatsen. Repstad (2007) framhåller vikten av en lokal där 

samtalet kan ske utan störande moment och gärna en plats där den intervjuade känner 

sig trygg. Detta anammade vi genom att genomföra intervjuerna på de intervjuades 
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arbetsplats för att uppnå den trygga känslan. Samtalet ägde rum på en avskild plats, 

antingen på respondentens kontor eller konferensrum.  

 

Vi påbörjade varje intervju med att presentera oss själva och ge några kortare 

förklaringar till de ämnen som vi tänkte behandla och diskutera under intervjun. 

Denscombe (2000) påpekar att den inledande frågan för intervjun är av stor vikt, den 

ska ge intervjupersonen möjlighet att känna sig bekväm och komma igång på ett bra 

sätt. Detta anammade vi i anslutning till våra intervjuer och inledde med en allmän fråga 

så att intervjupersonen slappnade av och kunde tala utan spänningar. Vi kontrollerade 

med intervjupersonerna så vi hade deras medgivande att spela in intervjun för att sedan 

kunna transkribera och använda materialet i vår uppsats. Repstad (1999) diskuterar 

fördelarna med att spela in intervjun, en av fördelarna är att intervjuaren kan ha fokus 

på vad respondenten säger och inte behöver lägga fokus på att skriva ned. Han fortsätter 

och lyfter fram att vid antecknande av en intervju så faller en del av fokus på att skriva 

istället för att komma med kompletterande frågor och återföra fokus mot ämnena om 

samtalet har tagit en vändning. Detta anser vi vara den största fördelen med att spela in 

de intervjuer som vi har genomfört i denna uppsats, tack vare inspelningen kan vi som 

grupp fullt fokusera på vad den intervjuades åsikter och på detta sätt kan samtalet flyta 

på i naturlig takt. Vi anser att eftersom vi spelar in våra intervjuer så underlättar det den 

kvalitativa processen då vi kan gå tillbaka till den fullständiga intervjun och koppla 

dessa svar till vår studie.   

 

De nackdelar som Repstad (1999) framför är att respondenterna kan bli hämmade av att 

bli inspelade och att detta påverkar samtalet så att det blir hämmat och konstlat. Vi är 

medvetna om att finns det risk att den person som blir intervjuad känner sig hämmad av 

att samtalet blir inspelat, dock så kände vi inte att detta påverkade våra intervjuer utan 

personerna kändes trygga och svarade på ett naturligt sätt. Andersen (1998) framhåller 

att låta den intervjuade ta god tid på sig för att svara och att lyssna ordentligt på de svar 

som de intervjuade ger, detta anpassade vi oss så att vi kunde bedöma om vi fick 

tillräckligt med information eller behövde ställa kompletterande frågor.  
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2.2.3 Sekundärt material 

Under uppsatsens gång så har vårt mål varit att använda oss av etablerade trovärdiga 

källor, böcker och artiklar varit de källor som vi har brukat. Böckerna hämtades från 

Kalmar Studentbibliotek och Kalmar Stadsbibliotek. Artiklarna har vi hämtat från 

databaserna Business source premier och Emerald som vi har haft tillgång till via 

Linneúniversitetes databaser.   

2.3 Validitet och trovärdighet 
Arbnor och Bjerke (1994) menar att den faktor som bedömer olika utfalls giltighet är 

validiteten, den behandlar relationen mellan data och den teoretiska anknytningen. 

Gummesson (2000) och Arbnor och Bjerke (1994) förklarar att validitet relaterar till hur 

väl forskarna använder sin metod till att studera det som de utger sig för att studera. Han 

fortsätter och förklarar att validitet betyder att forskaren har förklarat verkligheten på ett 

passande sätt.  Patel och Davidsson (2003) understryker för att uppnå god validitet så 

måste forskaren veta att de undersöker det som de avser att undersöka. Halvorsen 

(1992) understryker att begreppet validitet kan rubriceras med giltighet eller relevans, 

utmaningen är att hitta data som är intressant och relevant för den aktuella 

frågeställningen. Andersen (1998) påpekar att giltigheten beskriver balansen mellan det 

teoretiska och det empiriska begreppsplanet, relevansen beskriver hur väl passande 

begreppen och urvalet är för det problem som har valts ut för undersökning. Denscombe 

(2004) förklarar att validitet behandlar precisionen i de aktuella frågorna, den insamlade 

datan samt de presenterade förklaringarna.  

 

Bryman och Bell (2010) och Creswell (2009) beskriver att validitet tar sitt ursprung i 

om bedömningen av de slutsatser som har framställts under undersökningen stämmer 

överens.  För att vår uppsats ska ha en hög validitet så krävs det enligt Jacobsen (2002) 

att den empiri som vi samlar in är tillförlitlig och trovärdig. Bryman och Bell (2010) 

bygger vidare på samma tankar och anför att reliabilitet reglerar om undersökningen 

ifråga skulle genomföras på nytt, skulle forskare skulle komma fram till samma resultat. 

Andersen (1998) beskriver reliabilitet som i vilken grad resultatet av mätningen 

påverkas av slumpen och hur exakta forskarna är i det som de syftar att mäta. Halvorsen 

(1992) fortsätter och framhåller att reliabilitet betyder vilken grad av pålitlighet som 

mätningar har. Corbin och Strauss (2008) lyfter fram att begreppet reliabilitet har en 
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stark koppling till kvantitativa studier och begreppet trovärdighet passar bättre i 

kvalitativa studier.   

 

Vi har valt att använda oss av begreppet trovärdighet eftersom vi instämmer med det 

som Corbin och Strauss (2008) påpekade att reliabilitet är förknippat med kvantitativa 

studier. Vid tillämpning av trovärdighet i kontrast till reliabilitet så får vårt metodkapitel 

ett fokus mot kvalitativ forskning och det är de vi bedriver i denna uppsats. Ely et al 

(1993) framhåller att begreppet trovärdighet möjliggör för forskaren att erinra om den 

frågeställning som forskaren utgår ifrån, det ska finnas ett mått av ärlighet och 

trovärdighet inom en kvalitativ forskning. Eftersom att vi använder detta begrepp så vill 

vi framhålla att fokus blir starkare mot en kvalitativ studie och risken för förvirring hos 

läsaren anser vi försvinner tack vare detta klarläggande.  

2.4 Kunskapsprocess 
Intresse för det område som denna uppsats berör väcktes hos oss i samband med det 

idéseminarium som vi hade tillsammans med vår handledare Leif Rytting. Vi hade 

redan innan seminariet en del tankar om möjliga vinklar och perspektiv som vi ville 

arbeta med, men vi hade inte lyckats att sätta ord på den inriktning som vi önskade. 

Efter en lång diskussion så kom vi till insikten att det var servicelandskap och 

kundrelationer som var områdena som vi ville arbeta med.  

När vi fick klart för oss vilka områden som var intressanta började vi att samla 

information och läsa på om dessa områden för att få en klarare bild av dels vad det 

innebär men också hur vi kunde utforma uppsatsen efter dessa områden. Steget efter vi 

hade fått en bättre uppfattning var att utforma syfte och forskningsfråga vilken vi 

ämnade besvara under uppsatsen.   

 

Bryman och Bell (2010) poängterar att en induktiv ansats karaktäriseras av att teorin är 

resultatet av den forskande ansatsen, detta i jämförelse med den deduktiva ansatsen då 

teorin ligger till grund för det insamlade resultatet. Arbnor och Bjerke (1994) 

accentuerar induktion som en vetenskaplig metod där de unika fallen kopplar samman 

dessa med de allmänna lagarna. De beskriver metoden vidare som skapandet av teorier 

med hjälp av den befintliga kunskapen. Holme och Solvang (1997) och Patel och 

Davidsson (2003) framhåller att en forskare som arbetar induktivt följer utforskarens 

väg i sin undersökning. Johansson Lindfors (1993) instämmer och förkortar det 
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induktiva angreppssättet som att forskningen går från empiri till teori. Andersen (1998) 

lyfter fram att den induktiva ansatsen tar sin utgångspunkt utifrån en individuell 

händelse som sluter forskningen till en övergripande slutsats, hållpunkten är empirin för 

att sedan koppla till teorin.  

I denna uppsats så har processen inneburit att vi pendlat mellan att utgå ifrån den 

induktiva ansatsen och den deduktiva ansatsen, eftersom att vi hade kunskaper inom 

ämnet innan vi påbörjade uppsatsen så en helt induktiv ansats var en omöjlighet.  

Växelspelet mellan dessa två ansatser menar vi har passat uppsatsen och det har gett oss 

möjligheten att gräva djupare inom ämnet och simultant låta oss använda befintliga 

kunskaper samtidigt som vi förvärvar nya. Alvesson och Sköldberg (2008) framhåller 

att abduktion inte är en blandning av induktion och deduktion utan att ansatsen tillför 

helt nya element. De fortsätter och poängterar att abduktionen har utgångspunkt i 

empirisk fakta men motar inte bort teoretiska idéer och i detta fall så ligger abduktion 

närmare deduktion. Alvesson och Sköldberg (2008) framhåller att forskarens förklaring 

och berättande är navet för att kunna producera text, författaren bör inte begränsa sig till 

att helt återge berättelserna. 

Genomgående i arbetet med denna uppsats så har vi arbetat med att göra vår egen 

tolkning av det material vi har använt oss av. Tolkningen har bidragit till att vi har 

kunnat bilda vår egen uppfattning och sätta vår egen prägel på studien. Våra tolkningar 

har varit närvarande genom arbetets gång och använts vid såväl intervju som teori och 

empiritolkningar. Vi vill därmed klargöra för läsaren att de åsikter och tolkningar som 

gjorts genomgående i uppsatsen är våra egna. 
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3. Teori 

I det kommande kapitlet presenteras teorier som är relevanta och centrala för vår 

studie. Indelningen har skett efter fyra fokus, Servicelandskap, Kundrelationer och 

Varumärkens image och Kunden. Teorierna ger läsaren en akademisk grund för en god 

förståelse inom ämnet.  

3.1 Fysiskt servicelandskap och människor. 
Vi kommer i denna del behandla framträdande begrepp för uppsatsen som 

servicelandskap, servicemötet, strategiska roller, frontpersonal samt sinnens påverkan i 

servicelandskapet. Vi anser att dessa begrepp skapar en stark teoretisk grund för läsaren 

och är relevanta för ämnet.  

3.1.1 En konceptuell modell av servicelandskapet: 

Harris och Ezeh (2008) förklarar att modellen beskriver den möjliga linjära relationen 

mellan faktorerna i servicelandskapet och lojalitetsmålen, de första fem faktorerna 

reflekterar kring de fysiska aspekterna av servicelandskapet medan de andra fyra 

inriktar sig mot mer sociala faktorer. Harris och Ezeh (2008) förklarar vidare att fyra 

faktorer har blivit placerade i modellen för att kontrollera de möjliga linjära 

relationerna, dessa faktorer har inkluderats på om behovet för att på ett grundligare sätt 

kunna förklara servicelandskapets dynamik.  

Harris och Ezeh (2008) hänvisar till Jacoby och Chestnut (1978) som beskriver den 

beroende variabeln i modellen, lojalitetsmål som kundernas disposition att vid flera 

tillfällen köpa en produkt eller tjänst från en organisation eller att köpa densamma från 

en konkurrerande organisation. Harris och Ezeh (2008) lyfter fram att lojalitet blev ett 

populärt begrepp inom marknadsföring när studier visade att företagen kunde tjäna 

mycket på att behålla sina kunder. 

Bitner (1992) myntade begreppet servicelandskap som argumenterade för att de olika 

aspekterna som kretsar runt miljön i servicelandskapet är ansvarig för bildandet av 

densamma. Harris och Ezeh (2008) förklarar att servicemötet har benämnts olika av 

författare under de senaste trettio åren, de olika termerna avspeglar litteraturen inom 

detta område. Bitner (1992) understryker att denna syn bygger på tidigare 

undersökningar som framhåller att kunderna svarar på miljön via en helhetssyn, detta 

efter att de har svarat på effekterna av de subtilt närvarande stimuli. Hoffman och 

Turley (2002) anför att uttrycket servicelandskap innefattar både saker som går att ta på, 
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såsom byggnader och dekorationer, och saker som inte är möjliga att ta på såsom 

temperatur, färg och musik. Grönroos (2008) instämmer och anför att serviceprocessen 

och servicemötet tar plats i en miljö som i viss utsträckning kan kontrolleras av 

leverantören, externa förutsättningar kan inte leverantören kontrollera. Han fortsätter 

och menar att i de fall som den direkta omgivningen kan kontrolleras så bör 

leverantören göra det.  

Milliman (1982) nämner som exempel hur ett bageri skickade ut doften av sina 

nybakade produkter ut på gatan för att locka fler in till butiken. Ezeh och Harris (2007) 

hänvisar till Baker (1987) som framhåller att servicelandskapet är det synliga intryck 

som nya kunder får av den osynliga servicen innan de hunnit uppleva den och vilken de 

gör sin bedömning av företagets kompetens på. Echeverri och Edvardsson (2012) 

beskriver hur det finns olika orsaker till varför kunder väljer en livsmedelsbutik före en 

annan, de nämner hur utbudet, bristen på köer, specialisering mot något område eller 

möjligheten till att återvinna glas påverkar våra val. De förklarar vidare hur affären i 

sig, vilken de benämner som upplevelserummet, innebär en möjlighet till 

marknadsdifferentiering som måste beaktas. Andra faktorer som enligt Bitner (1992) 

påverkar servicelandskapet är design ett begrepp som hamnar i fokus, inredning och 

layout har betydelse. Slutligen förklarar Bitner (1992) att tecken, symboler och 

artefakter påverkar kunden i servicelandskapet, skyltning, vilken stil som inredningen 

går i och symboler som finns representerade.  

Echeverri & Edvardsson (2012) understryker att kunder påverkas av butikens inre 

färger, ljus, lukt och musik utan att i de flesta fall vara medvetna om det. De poängterar 

att i två butiker med liknande sortiment och prisnivå så föredrar ofta kunden den ena 

butiken framför den andra. Bitner (1992) förklarar att utmaningarna vid utformning av 

ett servicelandskap att vad som är optimalt för en individ eller grupp av individer inte är 

optimalt för en annan individ eller grupp av individer.  Hon beskriver vidare att tjänster 

ofta produceras samtidigt som de köps och kräver direkt kontakt mellan människor i 

form av att kunder och anställda interagerar med varandra i servicelandskapet, därför 

bör detta vara anpassat efter både kundernas och de anställdas behov och önskemål 

samtidigt. Ezeh och Harris (2007) och Hoffman och Turley (2002) nämner att kunder 

reagerar på servicelandskapet enligt ett av två rakt motsatta beteenden, antingen 

undvikande eller angripande. Ezeh och Harris (2007) hänvisar till Mehrabian och 

Russell (1974) som förklarar att det angripande innebär positivt beteende såsom vilja att 
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stanna, undersöka, ansluta och börja använda som är riktade mot ett särskilt 

servicelandskap. Även Echeverri och Edvardsson (2012) lyfter fram hur 

servicelandskapet påverkar kundens beteende och i bästa fall kan få denne att stanna 

kvar längre, vandra omkring i butiken och känna köpglädje. 

3.1.2 Servicelandskapets strategiska roller: 

De strategiska rollerna i servicelandskapet utgår ifrån Wilson et al. (2008): 

Package: I likhet med produkter där möjligheten är att kunderna kan ta på produkten så 

packar servicelandskapet tjänsten och ger kunderna en extern uppfattning om vad som 

finns innanför. De beskriver vidare att servicelandskapet är den utomstående bilden av 

en organisation och ger möjligheten till att tillhandahålla en uppfattning till kunderna.  

 

Facilitator: Servicelandskapet fungerar som facilitator och underlätta samt förbättra för 

kunden inom tjänsten, en av tillämpningarna är att servicelandskapet som facilitator kan 

gör det enklare för kunderna att nå sina mål. En god design tillsammans med en 

funktionalitet kan höja kundens upplevelse av tjänsten och även göra de enklare för de 

anställda att arbeta i servicelandskapet.  

 

Socializer: Hur servicelandskapet är utformat påverkar samspelet mellan anställda och 

kunder i den meningen att den framför roller, beteenden och relationer. 

Servicelandskapet kan underlätta för kunden att påpeka förhållandet med de anställda, 

vilka delar av servicelandskapet som de är tillåtet att vara och vilken typ av samspel 

som främjas av företaget.  

 

Differentiator: Genom servicelandskapet så kan företaget utskilja sig mot sina 

konkurrenter och mot det segment av marknaden som de har bestämt sig för. Via 

differentiering så kan företagen locka nya kunder och även inrikta sig emot en viss typ 

av kundgrupp med hjälp av servicelandskapets miljö. 
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3.1.3  Servicemötet 

Grönroos (2008) beskriver vad han kallar för sanningens ögonblick som interaktionen 

mellan köpare och säljare alltså servicemötet och hur denna får en avgörande roll för 

hur tjänsten uppfattas. Hutton och Richardson (1995, s.59) lyfter fram att “om en kund 

är nöjd med en organisations servicelandskap så är det troligare att han/hon är mer 

nöjd med det totala servicemötet.” Vilket också Bitner (1992) bekräftar. Wilson et al 

(2008) beskriver hur kunderna utvärderar dels den tekniska kvalitén men också kvalitén 

på interaktionen, det vill säga servicemötet. Grönroos (2008) anför vidare att en tjänsts 

kvalitet ofta anses utgöra kvalitén på själva produkten vilket han inte anser vara hela 

sanningen, han poängterar att det bara är en del av kvalitetsbedömningen hos kunden 

och att den andra delen består av på vilket sätt den tekniska kvaliteten överförs till 

kunden.  

Wilson et al (2008) lyfter fram olika dimensioner om servicekvalitet där de bland annat 

nämner ett företags förmåga att snabbt svara på frågor och uppmärksamma problem 

som uppstår, för att kunna uppfylla denna dimension krävs att företaget har lyhörd 

personal. De framhåller även frontpersonalens förmåga att med sin kunskap och sitt 

tillmötesgående inge tillit och förtroende. Corvellec och Lindquist (2005) har genomfört 

en studie där de undersökt konsumenters upplevelser i butik och poängterar att det var 

väldigt få av de svarande respondenterna vars beskrivningar av butiksupplevelsen inte 

innefattade personalens beteende eller attityd.  

De poängterar att utifrån sitt material kunde de urskilja vissa mönster i personalens 

påverkan på kundernas upplevelser, de såg hur kunden förväntade sig att personalen 

skulle uppnå vissa krav under mötet.  Wilson et al (2008) poängterar att om servicen 

varierar mellan de anställda hos den enskilde leverantören och kan variera från gång till 

gång, är kunderna villiga att acceptera denna variation kallas det toleranszon. De 

fortsätter och lyfter fram att om servicen sjunker under toleranszonen kommer kunden 

att bli missnöjd, men om den skulle vara högre än den över gränsen skulle kunden bli 

väldigt tacksam och till och med överraskad och allt däremellan i den så kallade zonen 

är acceptabelt hos den enskilde kunden som känner sig nöjd. 

Bitner (1992) beskriver att tjänster ofta produceras samtidigt som de köps och kräver 

direkt kontakt mellan människor i form av att kunder och anställda interagerar med 

varandra i servicelandskapet, därför bör detta vara anpassat efter både kundernas och de 
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anställdas behov och önskemål samtidigt. Corvellec och Lindquist (2005) förklarar hur 

en negativ upplevelse kan uppstå om kunden anser att personalen verkar ointresserad 

eller inte närvarande, för påträngande eller okunnig. De nämner också att om 

personalens agerande stiger över de ställda förväntningarna kan detta leda till positiva 

upplevelser av butiksbesöket. 

Wilson et al (2008) tar som exempel upp hur kunder i en livsmedelsbutik accepterar 

kötid på mellan fem och tio minuter och så länge tiden håller sig inom detta spann 

reagerar kunden inte avsevärt på det.  De fortsätter och menar att om butiken har 

tillräckligt med personal för att kunna betjäna kunden på två till tre minuter skulle detta 

kunna leda till en stark positiv uppfattning kring servicen i butiken, tvärtemot kan en 

väntetid på upp emot femton minuter få kunden att börja klaga och inte vara nöjd med 

servicen, ju längre väntetid desto mer frustrerande för kunden.  

3.1.4 Frontpersonal 

Normann (2000) beskriver hur personalen kan förbli en nyckelresurs under förutsättning 

att den är kompetent och hängiven. Han framhäver vidare hur personalen är oumbärlig 

då det kommer till att analysera och tolka det som händer på marknaden. Zeithaml et al 

(2012) framhåller att personalen i frontlinjen är vital för att nå framgång inom service 

organisationer, de fortsätter och framhäver hur personalens klädsel, deras attityder och 

beteende påverkar kundernas uppfattning om servicen. Normann (2000) poängterar hur 

en mer kunskapsbaserad personalstyrka effektivare kan svara mot snabba 

förändringskrav på marknaden. Zeithaml et al. (2012) beskriver hur de anställda i 

kundernas ögon är organisationen, hur de speglar varumärket och att de är 

marknadsförare. De fortsätter och förklarar att även om inte den person som kunden 

kommer i kontakt med utför servicen fullständigt så är det fortfarande han eller hon som 

personifierar företaget i kundens ögon.  

Zeithaml et al. (2012) påstår att allt som personalen gör eller säger kan påverka kundens 

totala uppfattning, personalen speglar varumärket och är representanter för det samma.  

Zeithaml et al. (2012) fortsätter och lyfter fram personalens roll som marknadsförare 

och hur de kan påverka kundernas tillfredsställelse. De framhåller att personalen 

förkroppsligar företagets produkt och är vandrande PR- skyltar. Normann (2000) 

redogör för hur det har gjorts försök att utveckla olika sätt att försäkra sig om 

servicemötets kvalitet och nämner bland annat hur en av de framkomna idéerna är att 
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göra det möjligt för frontpersonalen att använda sig av sin handlingsfrihet så kreativt 

som möjligt för att öka deras förmåga till problemlösning och därmed behandla varje 

situation på ett mer kundorienterat sätt. När Normann (2000) beskriver idén mer 

ingående så framhåller han vikten av att utbilda personalen som ska vara företagets 

ansikte utåt och nämner hur många av dagens stora serviceföretag har bildat egna skolor 

för detta ändamål. 

3.1.5 Sinnen 

Hultén et al. (2011) lyfter fram i sin bok Sinnesmarknadsföring: 

Syn 

Det finns en samstämmighet bland forskare som framhåller att synsinnet är det mest 

påtagliga när det kommer till att skapa en varumärkesimage, flera studier har visat 

effekterna av påverkande faktorer på konsumenters beteende i relation till valet av 

produkt, handel, inköp och konsumtion.  

I kategorin basvaror spelar den synliga identiteten en väsentlig roll för att varorna ska 

kännas igen och köpas på nytt vilket tydliggör hur den synliga helheten kan uttryckas 

genom servicelandskapet. Bilden ett företag vill framföra av sig självt bidrar till den 

image som ligger till grund för kundernas varumärkesupplevelse. Ljus och ljussättning 

används för att skapa dragningskraft och beaktande i servicelandskapet och kan 

användas för att uppmärksamma detaljer i detsamma. Det framhålls hur det allmänt 

anses att rätt ljus kan bidra till skapandet av rätt stämning vilket tilltalar och fångar 

kunders intresse. 

Belysning, golv, färg och väggar ses som viktiga inslag. Det beskrivs hur butiken 

genom inredningen kan vägleda kunderna så de hittar i butiken och att inredningen i en 

butik speglar företagets eller varumärkets identitet och uttryck såsom att vara billig, 

användbar eller enkel. 

Hörsel 

Ljud bidrar enligt förklaring av författarna ovan till människans humör och 

psykologiska tillstånd samt att det varnar människan men skapar också lugnt tillstånd. 

Musik i en butik kan leda till att kunderna stannar längre och gör slut på mer pengar i 

butiken samt att de kanske talar väl om butiken. Studier har också visat att musik 

påverkar kunders emotionella respons till en butik eller handelsplats och har inverkan 

på kundernas inställning till spenderad tid och gångavstånd.  Lugnare musik eller musik 
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med lägre tempo ökar den emotionella reaktionen hos individer vilket får till följd att 

väntetiden upplevs som kortare. 

Lukt 

Dofter kan bidra till att ändra kunders köpbeteende och ökar tiden för beslutsprocessen 

vilket ökar chansen till att kunden faktiskt köper produkten. Vissa dofter har visat sig 

påverka kunderna så de omedvetet stannar längre i butiken och ju längre tid de 

spenderar i butiken desto mer pengar gör de också av med.  

Forskning har visat att dofter av olika slag anses bidra till atmosfär som sinnesuttryck i 

ett servicelandskap, författarna förklarar hur den vanligaste metoden för att skapa 

atmosfär i ett servicelandskap är att använda doften av nybakat bröd vilket har använts 

inom dagligvaruhandeln under lång tid för att påverka kundernas beteende. Det har 

framkommit hur det inte bara säljer mer bröd utan även mer av andra varor tack vare 

doften av nybakat. Att bakningen sker i butiken är viktigt för skapandet av den rätta 

känslan.  

Smak 

Upplevd smak omfattar mer än den faktiska smaken, även doft, ljud, utseende, form och 

sammansättning spelar in. Kunder som provsmakat en produkt och får se en annons av 

produkten har lättare att associera till varumärket. Demonstrationer och provsmakningar 

är det vanliga sättet varpå smaksinnet används inom marknadsföring och här nämner 

författarna provkök i livsmedelsbutiker som ett exempel. 
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3.2 Kundrelationer 
Nästa begrepp som vi vill framhålla är kundrelationer. Relation som begrepp, 

marknadsrelationer samt lojalitet är begrepp som vi kommer behandla under denna 

rubrik. Kundrelationer har i vår mening en central roll i konsumentorienterade 

branscher. 

 

3.2.1 Relation som begrepp 

Gummesson (2008) menar att relationer är centralt inom affärer och relationen mellan 

kunder och leverantörer är fundamentet för all marknadsföring. Gummesson (1995) 

skriver om marknadsförare på heltid och på deltid, marknadsförare på heltid är de som 

arbetar på marknads- eller försäljningsavdelning medan alla andra är marknadsförare på 

deltid.  

Ökad handlingskraft hos frontpersonalen förklarar Grönroos (2008) ger fördelar såsom 

snabbare respons på kundernas behov, respons åt missnöjda kunder, bättre bemötande 

av kunderna, värdefulla nya idéer genom personalen samt större potential för positiv 

word of mouth och ökad kundlojalitet. Gummesson (2008) beskriver att kärnvärdena i 

relationsmarknadsföring finns i samverkan och skapandet av ömsesidigt värde, detta 

inkluderar även att leverantörer, kunder och andra som medskapare av värdet istället för 

utomstående part. Han anför vidare att relationsmarknadsföring uppmuntrar att behålla 

kundrelationer, dock får inte företaget negligera att hitta nya kunder, samverkan är 

kärnan av relationsmarknadsföring.  

Gummesson (2008) anför att lojalitet är en del i relationsmarkandsföring, 

transaktionsperspektivet har ingen ambition att sträva efter lojalitet bland kunderna. Han 

fortsätter och menar att transaktionsperspektivet dock ofta är ett realistiskt och 

funktionellt alternativ. 

Echeverri & Edvardsson (2012) beskriver att det finns svårigheter att hitta en klar 

definition på en kundrelation, om det inte finns en definition till detta begrepp så kan 

effektiviteten i marknadsföringen bli lidande. De fortsätter och förordar att det är av vikt 

att inom företaget skapa ett perspektiv om en relation som kan genomsyras inom 

företaget. Echeverri & Edvardsson (2012) menar dock att det avgörande är hur kunden 

ställer sig till relationen, kunden har fördelen att kunna tolka relationen. De menar att 

olika förhållningssätten till relationen är, positivt engagerad, indifferent samt negativt 
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engagerad.  Storbacka och Lehtinen (2000) förklarar att allmänt talat så fokuserar 

kundrelationer på utbyte av resurser, dessa resurser består av känsla, kunskap och 

handlingar. De fortsätter och påtalar att för utvecklingen av dessa relationer så krävs en 

definition av de resurserna i utbytet, detta kräver även ett konstaterande av 

arbetsfördelningen mellan leverantören och kunden. Primärt så menar Storbacka och 

Lehtinen (2000) att känslan bestämmer användandet av kunskap, för att kunna förmedla 

information är känslor och värderingar essentiellt. De beskriver vidare att känslor och 

värderingar avgör i vilken utsträckning människor ägnar sig åt olika typer av kunskap, 

denna kunskap bestämmer sedan vilken handling som är lämplig utifrån den 

information som kunden har.  

Storbacka och Lehtinen (2000) understryker att det är viktigt att ha en god förståelse för 

processen där kunderna skapar värde och även hur en relation fungerar för att ha 

möjlighet att erbjuda kunderna detta alternativ. Utgångspunkten menar Storbacka och 

Lehtinen (2000) i den värdeskapande processen bör vara kunskap, känsla och handling. 

De fortsätter och lyfter fram att hanteringen av relationerna ska vara effektivt sätt så 

måste företag och kunder vara beredda att anpassa sig och arbeta emot de hinder som 

finns inom förändring.    

Echeverri & Edvardsson (2012) beskriver ett positivt engagemang som att kunden har 

en positiv syn på relationen, en negativ syn innebär att kunden inte vill fortsätta 

relationen men inte har möjlighet att avsluta relationen på grund av avsaknaden av 

alternativ eller en bindningstid. De fortsätter och beskriver det sista förhållningssättet 

som indifferent och detta innebär att kunden på grund av bristande energi inte byter 

leverantör. Kontentan av detta menar Echeverri & Edvardsson (2012) är att det finns 

kundrelationer av olika slag och varierande kvalité.   

3.2.2 Lojalitet: 

Söderlund (2001) ställer begreppen relationer och lojalitet mot varandra, är de 

synonyma med varandra och hur förhåller de sig till varandra. Han påpekar vidare att de 

är viktigt med en definition av begreppen och definitionen styr på vilket sätt som 

begreppet kommer att hanteras av företaget. Echeverri och Edvardsson (2012) lyfter 

fram hur servicelandskapet kan påverka kunders beteende och få dem att komma 

tillbaka till butiken, alltså att bli lojala.  
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Söderlund (2001) lyfter fram att relation är ett mer övergripande begrepp än lojalitet, 

relationer kräver inte någon vilja hos aktören. 

Grönroos (2008) förklarar att relationsperspektivet finns inom tjänster, det finns 

möjligheter att utveckla relationer med sina kunder. Han fortsätter och beskriver att bra 

service innebär är en fråga om strategi, det kan innebär att servicen i fråga är god i 

jämförelse med konkurrenternas service. Reichheld och Markey (2000) poängterar att 

de företag som får sina kunder att stanna gör de största vinsterna, de menar även att 

observera hur många av företagets kunder som stannar kvar är ofta ett bättre mått på 

konkurrensfördelar som företag än marknadsandel och andra mått som associeras med 

detta. Söderlund (2001) instämmer och anför att en av anledningarna till att ha ett 

intresse för kundlojalitet är att desto lojalare kunden är desto mer lönsam är densamma.  

 

Grönroos (2008) menar att sambandet mellan kvalitén på tjänster och varor och 

kundernas önskan om att fortskrida med relationen inte är självklart. Han fortsätter och 

understryker att kunna behålla kunderna och för att de ska göra upprepade köp så krävs 

en lösning på tjänsten som frambringar att kunderna blir mycket nöjda. Grönroos (2008) 

beskriver att en distinktion mellan kunder som känner sig mycket nöjda och de som 

endast känner sig nöjda behöver göras, eftersom att lojaliteten mellan dessa grupper 

skiljer sig åt. Grönroos (2008) och Hart och Johnson (1999) poängterar att ett företag 

måste erbjuda kunderna en service som kan karaktäriseras som bättre än god för att 

kunna skapa en lojalitet hos kunderna. De fortsätter och beskriver att företagen måste 

gynna sina kunder så att de kan lita fullt ut på dem och ett fullt förtroende är ett måste.  

Grönroos (2008) och Hart och Johnson (1999) menar att det företroende som kunderna 

har för företaget får aldrig kompromissas, situationer som påverkar detta är ett 

misslyckat servicemöte, bristande information eller en produkt som inte fungerar som 

den ska. De anför vidare att för ett företag som lyckas med att förmedla en tjänst som 

följer dessa krav kan förbättra kvalitén och skapa relationer med kunderna som är 

byggda på ett förtroende, finns det stora fördelar att vinna i form av konkurrensfördelar 

och avkastning.  

Reichheld och Markey (2000) förklarar hur ett traditionellt företag skulle reagera på att 

intäkterna minskar, de skulle anställa fler säljare, uppmuntra sina säljare att vara mer 

aggressiva mot marknaden och sänka priserna på produkterna. De understryker att detta 
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skulle resultera i nya försäljare utan erfarenhet, företaget skulle attrahera fel typer av 

kunder och kostnaderna skulle öka. Reichheld och Markey (2000) poängterar att fråga 

kunderna om de är nöjda med företagen inte ger en rättvis bild av verkligheten och inte 

ger företagen den information som är nödvändig, undersökningarna kan påverkas av ett 

antal faktorer som ger en felaktig bild. De fortsätter och framhåller att företag ska lära 

sig av de misstag som finns, att analysera misstag kan vara svårt och hotande samt att en 

skuld kan uppstå.  Reichheld och Markey (2000) menar att det är lockande för företag 

att rationalisera en missnöjd kund, detta är inte rätt sätt att använda denna typ av analys.  

Parment (2006) beskriver att avtagande lojalitet kan bero på flera olika saker, ett ökat 

utbud inom flera olika branscher ger kunden fler alternativ. Han menar även att den 

avtagande kundlojaliteten kan ha en kulturell förklaring, konsumtionssamhället 

exploaterar det stora utbudet av varumärken och varor och konsumenten idag är inte 

bunden till ett visst varumärke. Parment (2006) beskriver att lojaliteten hos kunderna 

inte är begränsad till en viss bransch, det är köpkraften och utbudet som är barriären.  

Parment (2006) menar att lojaliteten är högre för ett varumärke av den starkare 

karaktären, en utav förutsättningarna för att skapa ett starkt varumärke är att det finns en 

hög lojalitet bland kunderna. Han menar vidare att en reducerad lojalitet innebär en 

press på företagen att förmedla kundvärde och nytta för kunden. Parment (2006) 

beskriver att krävande kunder är bra för företag som har som mål att vara 

konkurrenskraftiga, det blir en press på företaget att vara slagkraftiga och att lyssna på 

kunderna.   
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3.3 Varumärken och image 
Det slutliga begreppet som vi vill framhäva är image, hur kunderna uppfattar 

varumärket. Under denna rubrik har vi valt att använda underrubrikerna brand image, 

positionering samt brand system. Rubrikerna möjliggör en teoretisk grund för detta 

subjektiva område. 

3.3.1 Brand image 

Upshaw (1995) framhåller att dagens marknadsplats är utspridd och förvirrad, 

påståendet må vara långsökt men ett antal år framöver kommer det att vara sanning. 

Han fortsätter och poängterar att varumärken varit en av de få punkter som vi har 

kunnat lita på i den instabila ekonomin. Aaker (2010) förklarar brand awareness som ett 

varumärkes styrka att ha en plats i konsumenternas medvetande, konsumenter har en 

bild om hur framträdande ett varumärke är och efter denna föreställning tar den en plats 

i kundernas medvetande.  

Kapferer (2004) beskriver att brand image är på mottagarens sida, image förklaras som 

hur grupper mottar signaler som utgår ifrån produkten, tjänsten och kommunikationen 

som innefattas av varumärket. Chia-Hung (2008) instämmer och definierar att brand 

image finns i konsumenternas medvetande och är ett resultat av hur konsumenterna 

uppfattar varumärket. Kapferer (2004) fortsätter och beskriver att imagen av ett 

varumärke resulterar i mottagandet av ett meddelande, tydningen av tecken och 

utskiljningen av meningen. Chernatony (2010) menar att två kunder inte har samma 

uppfattning om ett varumärkes image, eftersom de inte har samma upplevelse, dock så 

kan de finnas särdrag hos imagen som påminner mellan kunderna. Chia-Hung (2008) 

instämmer och framhåller att uppfattningen av ett varumärke skiljer sig mellan individer 

eftersom kunderna kan ha olika anknytningar med varumärket. 

Chernatony (2010) beskriver att det kan uppstå en utmaning om ett varumärke beslutar 

att anta en image, meddelandet uppfattas nödvändigtvis inte som det var tänkt. Han 

fortsätter och understryker att det är nödvändigt att stämma av kundernas uppfattning 

och försöka agera så att uppfattningen blir fördelaktig för varumärket. Han fortsätter 

och nämner att om varumärket har förståelse för kundernas uppfattning så kan 

varumärket bli bättre på att kommunicera. 

Normann (2000) definierar image med en modell som karaktäriserar vår föreställning 

om insikten av en viss situation eller företeelse.  Han poängterar att den image som 
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serviceföretaget frambringar i sinnet hos den egna personalen och i dess närhet bestäms 

av egenskaperna hos tjänsten, organisationen, kulturen och kunderna. Han fortsätter och 

poängterar att genom speciella aktioner kan ledningen befästa och förtydliga imagen 

och genom detta påverka beteendet hos människorna.    

Echeverri och Edvardsson (2012) poängterar att image karaktäriserar den bild av 

företaget som omgivningen har, image riktas mot kunderna men även mot den egna 

personalen och det är viktigt att en trovärdighet finns riktad emot båda grupperna. De 

fortsätter och förklarar att företagen ska försöka hitta en balans mellan verklighet och 

image, verkligheten utformar imagen och imagen upprätthålls av verkligheten. 

Grönroos (2008) framhåller att en god image kan förstärka en upplevelse och en dålig 

image kan försämra upplevelsen, på grund av detta så är arbetet med image en viktig del 

för företagen när de utvecklar sitt erbjudande. Aaker (2010) förklarar att brand image 

ger värdefull och ibland nödvändig information när sedan ett varumärkes identitet ska 

utvecklas.  

Kapferer (2004) lyfter fram de olika meddelanden som påverkar imagen och de 

främmande faktorer som påverkar kunderna i varumärkets namn är en av delarna. 

Grönroos (2008) påtalar även att word of mouth-kommunikationen är en viktig del i 

detta och den kan ha en signifikant och direkt effekt vid köptillfället men också även en 

långsiktig reaktion. Parment (2006) menar att ett varumärke har en integrativ karaktär 

och med detta menas att varumärket fångar upp företagets kommunikation i från alla 

utgångspunkter, individer minns olika aspekter av ett företag eller organisationers 

aktioner och detta påverkar perceptionen av varumärket. Han påpekar att det är genom 

dessa aspekter som en uppfattning av ett varumärke skapas.  

Murphy (1990) framhåller att ett varumärke måste vara medveten om hållbarheten i 

konkurrenskraften, även relationen till marknaden står i fokus och då främst 

produkterna och symboliken. Han fortsätter och menar att varumärken måste vara 

beredda att observera de verkande och symboliska värden som varumärket innehar, den 

miljö som varumärket finns i är ständigt i förändring och nya krav kan uppstå från 

marknaden eller från en konkurrent. 

Normann (2000) framhäver att den image som ett företag framställer till sina kunder 

måste vara äkta, om denna bild av företaget visar sig vara falsk och de inte bryr sig om 

sina kunder finns risken för att detta resulterar i motgångar hos både kunder och 
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personal. Parment (2006) lyfter fram att det finns ett antal metoder för att mäta hur ett 

varumärke uppfattas, företag ska undvika att göra denna mätning på kortsiktiga 

underlag som till exempel försäljningssiffror. Han fortsätter och framhåller att det som 

företagen vill veta är hur varumärket uppfattas och vilka kärnvärden som framträder till 

kunden. Chia-Hung (2008) poängterar att en positiv brand image kan förbättra 

lojaliteten bland kunderna och de empiriska studierna som han genomfört bekräftar 

detta resultat. Han menar även att om brand image är positiv så ökar möjligheten till att 

kunden köper igen och sprider god word of mouth omkring sig.  

3.3.2 Positionering 

Magnusson och Forssblad (2009) definierar positionering som ett företags kamp efter 

att vara bäst på någonting, på den mindre marknaden samt i en större kontext. De 

framhäver även att positionering ämnar till att framhäva den ställning som företaget är 

bäst på och lyfter fram den inom verksamheten. Lovelock och Wirtz (2011) 

understryker att när marknaden är segmenterad och företaget har insikt om de 

avgörande attributen så gäller det att bestämma den bästa positionen på den 

konkurrerande marknaden. De fortsätter och lyfter fram att strategin för positionering 

grundar sig på att etablera och underhålla en utpräglad plats på marknaden. 

Axelsson och Agndal (2012) lyfter fram att om ett företag vill ha en stabil och 

långsiktig position på marknaden så måste de kunna konkurrera på marknaden. De 

fortsätter och framhäver att företaget strävar efter att hitta en position i förhållande till 

sina konkurrenter, denna profil utskiljer företaget från konkurrenterna. Axelsson och 

Agndal (2012) understryker att positionering innehåller alla aktioner som har till syfte 

att åstadkomma en position i relation till konkurrenter. De framhäver att det handlar om 

att konstruera en image och kommunikationen har en viktig del i detta eftersom att 

associationerna kring varumärket härstammar härifrån och det är via dessa som 

uppfattningen om varumärket skapas.  

3.3.3 The brand system 

Kapferer (2008) förklarar att varumärken kan jämföras med en pyramid där toppen 

innehåller vision och syftet som genomsyrar varumärket, detta kan beskrivas som de 

fundamentala tankar som finns bakom varumärket. Kapferer (2008) framhåller nästa 

steg som vad varumärket kommunicerar ut till kunderna, värden och den 

kommunikation som når kunderna står i centrum. Han fortsätter och understryker att 

imagen som varumärket vill sända ut till sina kunder, imagen förkroppsligas i 
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produkterna, kommunikationen och aktioner som varumärket genomför. Kapferer 

(2008) lyfter fram att längst ner i pyramiden finns produkterna och den positionering 

inom segmentet som varumärket har valt och fortsätter sedan och förklarar att kunderna 

ser pyramiden från botten till toppen och inleder med det som går att ta på för att sedan 

arbeta sig uppåt i pyramiden. Han fortsätter och poängterar att varumärket ser 

pyramiden från toppen och ner.

 

Brand system, Fig.1 Källa: 

Kapferer (2008) s.34 

   

Kapferer (2008) poängterar att kunden först kommer i kontakt med produkterna och 

detta innebär ett problem, kunderna börjar med produkterna som de kan känna och ta på 

och desto bredare denna kategori är desto mer tvivlar kunderna på att produkten har 

varumärkets kärnvärden. Han fortsätter och menar att varumärket å andra sidan inleder 

med hur det vill uppfattas av kunderna och se till så produkten innefattar alla kvalitéer 

för att kunna bära varumärkets namn. 
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3.4 Kunden 
Vi anser att kunden är central och den har en möjlighet att påverka hur tjänsten 

levereras, således blir rubrikerna målgrupp och kundmedverkan. Dessa två rubriker 

symboliserar hur de rätta kunderna kan hittas och hur företagen kan engagera dem. 

3.4.1 Målgrupp  

Echeverri & Edvardsson (2012) lyfter fram att kunden kan definieras efter flera olika 

innehåll, den kan delas in i olika grupper som har liknande behov och önskemål men det 

finns också viktiga skillnader att beakta. De fortsätter och poängterar att begreppet kund 

är flerdimensionellt och det gäller att skilja på hushåll, familjer och konsumenter med 

olika livsstilar.   

Normann (2000) förklarar hur image kan användas och riktas mot olika målgrupper, 

flera olika syften kan utskiljas för hur image kan spela in i relationen till målgruppen.   

 

Normann (2000) förklarar att image kan tillämpas efter följande punkter: 

 Positionering av strategi 

 Effektivare metoder för att tränga igenom marknaden 

 Bättre tillgång till olika former av resurser 

 Starkare fokus mot beteende för fler incitament och produktivitet 
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Normann (2000) poängterar att för att uppnå dessa avsikter är de fundamentala 

tillvägagångssätten desamma, förstärkning av de positiva aspekterna samt att använda 

ett positivt skeende av varumärket. Han fortsätter och förklarar att den största gruppen 

som image riktas mot är marknaden samtidigt som personal och ägare också är viktiga 

grupper som inte får glömmas bort.     

3.4.2 Kundmedverkan 

Enligt Grönroos (2008) så innebär kundens medverkan att den blir medproducent av 

tjänsten och påverkar därmed sin upplevelse av tjänsten, en vad han kallar för 

medskapare av värdet. Han fortsätter med att påtala att ju mer kunden är beredd att 

hjälpa till i skapandet av tjänsten i form av information, användning av webbplatser och 

varuautomater desto större förutsättningar skapar den själv för att förbättra tjänsten. 

Som exempel nämner Grönroos (2008) en patient som ger läkaren knapphändig 

information om sin situation vilket gör det svårare för läkaren att ställa rätt diagnos och 

den tjänst som läkaren ämnar stå till tjänst med riskerar att bli bristfällig.  

Vargo och Lusch (2004) understryker att med en service-centrerad syn på 

marknadsföring är alltid kunden involverad i producerandet av värde. Rytting (2006) 

framhåller att det avgörande för kunden är närheten mellan dennes medverkan och hur 

utformningen på organisationens leverans ser ut. Han fortsätter och menar att kundens 

medverkan kan få såväl indirekt som direkta effekter, det essentiella i detta fall är att 

kunden på något sätt påverkar och genom detta får information i utbyte. Han redogör 

vidare att varor är apparater som tillhandahåller tjänster för och i samband med 

konsumenten och för att tjänsten ska levereras så måste konsumenten lära sig hur man 

använder produkten. Gummesson (1998) lyfter fram att om det finns ett 

konsumentfokus i marknadsföringen så kan värdeskapande endast ske när varan eller 

tjänsten konsumeras.  

Vargo och Lusch (2004) framhåller att målet inom servicefokusering är att anpassa 

erbjudandena, komma till insikten att kunden alltid är en medproducent av tjänsten, 

samt att sträva efter att få kunden involverad i processen för att på ett bättre sätt möta 

dennes behov. Rytting (2006) understryker att genom dessa moment så kan kunden 

forma den grund som finns för kvalitetsupplevesen. Vargo och Lusch (2004) menar att 

ur ett historiskt perspektiv var den mesta kommunikationen endast riktad åt ett håll, 

kommunikationen utgick ifrån företagets erbjudande. De fortsätter och framhåller att en 
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serviceinriktad kommunikation utgår ifrån ett ömsesidigt utbyte som individualiserar 

kundens önskemål för att nå ut med informationen. Wilson et al. (2008) förklarar att i 

många situationer kan kunderna själva influera leverantören av tjänsten, de kan även 

påverka hur nöjda de är som kunder. Wilson et al. (2008) fortsätter och framhåller att 

om kunderna själva kan påverka tjänsten så kan de även påverka andra kunder både i 

positiv samt negativ bemärkelse.  
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4. Empirisk och teoretisk analys 

I det följande kapitlet kommer en förening av det empiriska materialet och den 

teoretiska grunden att ske, resonemang och argument kommer att framhållas och 

kopplas till det teoretiska materialet. 

Nedan följer en kortare presentation av de åtta intervjupersoner som det empiriska 

materialet bygger på: 

 Lovisa Svensson, Butiksutvecklare ICA 

 Andreas Ohlsson, Butikschef ICA Maxi Oskarshamn 

 Sandra Axlund, Ställföreträdande butikschef Willys Arninge 

 Sonny Bolin, Försäljningsdirektör Kron International 

 Carolina Persson, Butiksutvecklare Bergendahls 

 Catharina Grundström VD, ICA Maxi Kalmar 

 Anders Blom, Detaljhandelskonsult, Anders Blom Retail Consulting 

 Vincent Karlsson, Butikschef Coop Extra Karlskrona  

 

4.1 Image 

4.1.1 Butiksmiljö 

Blom inleder med att förklara att det aldrig kommer att finnas en optimal 

butiksutformning, butiken ska berätta någonting för kunden men samtidigt så ska det 

generera försäljning. I Bloms beskrivning av butiksmiljön instämmer Bitner (1992). 

Han fortsätter och framhåller att trots problematiken med att hitta den perfekta 

butiksmiljön så finns det stora möjligheter inom detta område, försöka hitta en balans 

mellan vad som fungerar för kunden men samtidigt ska det också vara funktionellt för 

personalen. Blom understryker att dagligvaruhandeln måste anpassas efter vilka olika 

situationer som kunder befinner sig i, veckodagar kan vara ett sådant exempel. Han 

fortsätter och framhäver att kunderna inte gör sina inköp på samma tillvägagångssätt om 

det är en måndag till skillnad från om det är fredag. Karlsson instämmer och framhåller 

att kunderna vill ha en viss typ av mat till helgen och då gäller det för butiken att kunna 

tillhandahålla det. Storbacka och Lehtinen (2000) poängterar att en av grundstenarna för 

att nå ut till kunden är förmågan att anpassa sig, Karlssons resonemang belyser denna 

punkt.   
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Axlund förklarar att de som är bäst på marknaden rörande image och att använda 

butiksmiljö är de som lyckas sätta sin personliga prägel på butiken och skapa en helhet 

för kunden. Wilson et al. (2008) framhåller en av de strategiska rollerna, package, 

servicelandskapet bildar den externa bilden av varumärket och är en möjlighet att bilda 

en uppfattning hos kunderna. Axlunds förklaring överensstämmer med bilden som 

Wilson et al. (2008) framför.  

Persson framhåller att det gäller för butiken att komma högt upp i kundernas 

medvetande och vid en potentiell köpsituation ska varumärket finnas närvarande och 

påminna kunden. Axlund fortsätter och lyfter fram att det kan röra sig om att exponera 

en hel rätt för kunden och genom dessa aktioner bygga en relation med densamma. 

Persson förklarar att genom att skapa en rumskänsla i butiken så sjunker kundernas puls 

och deras struktur när de kliver in i ”rummet”, strukturen ändras och inriktas mot en 

speciell produkt eller område. Baker (1987) och Grönroos (2008) poängterar att det 

fysiska servicelandskapet är det synliga intrycket kunderna får och där de gör sin 

bedömning av företagets kompetens. Grönroos (2008) understryker att en god image 

kan förstärka upplevelsen för kunden, vilket kan knytas till Axlunds och Perssons 

resonemang om butiksmiljön.  

Ohlsson påpekar att det ska vara enkelt för en butik att sköta underhållet för att alla 

delar ska fungera smidigt i de vardagliga rutinerna, sedan uttrycker han att det självklart 

finns önskemål om att göra personliga ändringar som ger butiken en särprägel. Han 

förklarar vidare att det är konsulterna inom företaget som står för de stora ändringarna 

och att mindre justeringar sker kontinuerligt. Resonemangen kring vart image riktas kan 

med viss antydan kopplas till Normann (2000) som lyfter fram att image kan riktas till 

olika målgrupper. Ohlsson framhäver att det är butikskonsulterna som har den stora 

kunskapen och den aktuella informationen om vad som är intressant för butikerna just 

nu, de gör även mätningar för att få respons från kunderna om hur utfallet av 

förändringar i butikerna blir.  

Axlund framhäver att butikskonsulter med jämna mellanrum besöker den butik hon 

arbetar i och fokus finns mot att sälja deras egna varor och med hjälp av hyllorna 

framhäva dessa. Grönroos (2008) framhåller att serviceprocessen äger rum i en miljö 

som kan kontrolleras av leverantören och kan den kontrolleras så bör leverantören göra 

det. Förbindelsen till det Grönroos (2008) anför blir framträdande. Hultén et al. (2011) 
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lyfter fram att den synliga identiteten spelar en vital roll för att varumärket ska kännas 

igen, Axlunds resonemang överensstämmer när de egna varorna ämnar till att ha en bra 

exponering i hyllorna.    

Svensson beskriver att research genomförs där de blivande butikerna ska öppna 

eftersom att sortimentet och storleken på butiken måste anpassas efter det området som 

butiken ska etableras i. Grönroos (2008) påpekar att externa förutsättningar inte kan 

påverkas, Svensson väcker tankar kring att företagen kan samla så mycket information 

så att risken minskar för att förutsättningar som företaget inte kan hantera blir 

avgörande. Bolin instämmer och menar att om ett område som har en stor kundgrupp, 

till exempel barnfamiljer så anpassar sig butikerna efter denna kundgrupp och större 

fokus läggs mot blöjor och välling. Han fortsätter och förklarar att ur ett historiskt 

perspektiv så är de butiker som har lyckats bäst de butiker som har anpassat sig efter 

sina kunder, ett exempel på detta är de butiker där kunderna har krävt varor av det 

exklusivare slaget och butikerna inkluderat dessa i sitt sortiment. Bitner (1992) 

framhåller att servicelandskapet ska anpassas efter både personalen och kunderna, 

Bolins tankar om exklusiva varor är ett bra exempel hur en butik kan anpassa sig efter 

kunderna.  

Blom lyfter fram att i en butik som ska upprätthålla en image så måste driften av 

butiken fungera på ett bra sätt, kunderna uppskattar inte när det är rörigt och smutsigt i 

butiken. Han fortsätter och menar att om driften inte fungerar som den ska så etsar det 

sig fast i kundernas medvetande och bidrar till en sämre image för butiken. Karlsson 

instämmer och förklarar att ledningsgruppens roll är viktig för att förmedla budskapet 

till den övriga personalen om hur olika aktioner ska genomföras och vad effekterna utav 

det blir.  Grundström understryker att de etablerade butikerna har en image att leva upp 

till och måste sköta allting som har en anknytning till varumärket på ett ansenligt vis. 

Persson poängterar att ta avstånd från att sälja en rödlistad fisk är ett exempel på 

budskap till kunderna att butiken inte säljer denna vara som är hårt ansatt. Grundström 

fortsätter och menar även att det handlar om en prisstrategi, en vara som har ett för lågt 

pris signalerar till kunden att det är inte är bra kvalité.  

Axlund framhåller att städning och god hygien är någonting som butikerna eftersträvar 

och hennes förhoppning är att detta ger resultat i form av att kunderna upplever det som 

en ren och välskött butik. Åsikterna som har framförts kopplas till Parment (2006) som 
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lyfter fram att kunder minns många olika aspekter av ett företag och detta sammantaget 

bildar en uppfattning om varumärket. Grundström poängterar att dessa frågor rörande 

image och kvalité genomsyrar hela verksamheten, butikerna måste ha en miniminivå. 

Normann (2000) kan bindas samman med resonemangen om att image är en 

föreställning av en viss situation eller företeelse, speciella aktioner kan förtydliga och 

bekräfta imagen.  

Karlsson framhåller att kunderna kan inspirera varandra till att välja en speciell butik, 

det är viktigt att hålla koll på marknaden för att veta vad som är inne just nu. Han menar 

att vissa koncept har lyckats med att skapa en image som kunderna uppskattar, 

Espressohouse är ett exempel på detta. 

Ohlsson poängterar att butikerna behöver ha ett brett spektrum för att passa många 

målgrupper, kunder som är i tjugoårsåldern köper inte samma varor som äldre kunder. 

Grundström fortsätter och framhåller att en butik kan ha fokus mot en viss typ av kund 

men butiksmiljön och varor som passar andra målgrupper måste också finnas 

representerade. Hon fortsätter och menar att det handlar till stor del om att erbjuda 

kunderna valmöjligheter när det gäller varorna, flera olika typer av samma vara är ett 

exempel på detta. Persson lyfter fram att möjligheten till att skräddarsy sina inköp är en 

form av att tillgodose olika målgrupper, om till exempel den äldre målgruppen vill ha 

mer service och en manuell disk är ett sätt att möta denna efterfrågan. Bolin fortsätter på 

Svenssons linje och poängterar att butikerna undersöker noga områdena som finns intill 

butikerna för att hitta de parametrar som butikerna ska förhålla sig efter. Resonemangen 

kring förutsättningarna i de områden som butikerna är belägna i och om att utvecklas är 

i linje med det Murphy (1990) uttrycker om hållbarheten i ett varumärke och att de 

måste observera sin omgivning för att kunna hänga med i utvecklingen.   

Persson förklarar att Sverige är en så pass liten marknad så de butiksutformningar och 

aktioner som sker i butiker i övriga världen skulle inte fungera i Sverige. Bolin fortsätter 

och understryker att butikerna kan uppleva att ett segment inte finns representerat i ett 

område, detta kan betyda att detta segment har valt att göra sina inköp hos en 

konkurrent. Ohlsson förklarar att vissa varor används för att attrahera kunderna, billiga 

blöjor är ett exempel på hur målgruppen barnfamiljer kan attraheras. Han fortsätter och 

lyfter fram att dessa varor gör butikerna förlust på men i det långa loppet så jämnar det 

ut sig eftersom dessa segment handlar andra varor i stora volymer. Det resonemanget 
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som Ohlsson för angående barnfamiljer kopplas till det Lovelock och Wirtz (2011) 

framför om när de grupper på marknaden som företagen vill satsa på har valts ut så 

handlar det om att framhäva de attribut som ska utmärka företaget.  Vi ser ett samband 

till det som Axelsson och Agndal (2012)  lyfter fram om att ett företag måste ha en 

långsiktig position på marknaden för att kunna konkurrera, de framför att det centrala är 

att åstadkomma en position i kundernas uppfattning och medvetande.  

Grundström poängterar att matvarubutikerna har blivit en mötesplats för människor, hon 

framhåller att i slutet av veckorna kan det stå stora klungor av människor som talar och 

umgås med varandra. Anknytningen till Wilson et al. (2008) blir framträdande när de 

framför sina strategiska roller i servicelandskapet och framförallt socializer.  

Bolin påpekar att om en butik ska kunna sticka ut så krävs det att kvalitén på varor och 

personalens uppträdande är bra, möjligheter till parkering och kommunikationer är 

viktigt, i övrigt är det svårt eftersom butikerna i Sverige är standardiserade. Ohlsson 

framhäver att det gäller att ha en ödmjuk framtoning, hela tiden försöka utvecklas och 

arbeta som om det skulle öppna en konkurrent på andra sidan gatan. Resonemanget 

kring ödmjukhet för tankarna till Normann (2000) som framför att ett företagets image 

måste vara gedigen och representera det som företaget vill att kunden ska uppfatta, 

annars känner kunderna av det. 

Ohlsson förklarar att strävan att utvecklas och erbjuda en mer komplett marknadsplats 

är ett sätt att stärka positionen på marknaden, om kunden inte behöver åka till flera olika 

butiker utan kan göra de flesta inköpen på en stormarknad ger detta en starkare position. 

Persson understryker vikten av att vilja vara nummer ett på marknaden och att kunderna 

ska uppfatta butikerna som de ledande på marknaden. Vi gör en koppling till det som 

Magnusson och Forssblad (2009) framhäver att positioneringen är företagets strävan 

efter att vara bäst på någonting, vi gör även koppling till Axelsson och Agndal (2012) 

som påpekar att företag som vill ha en långsiktig position måste hitta sin position i 

förhållande till konkurrenterna. De fortsätter och framhåller att denna profil utskiljer 

företaget från konkurrenterna, imagen och kommunikationen blir avgörande eftersom 

det är här som uppfattningen om varumärket skapas.  

4.1.2 Faktorer i Servicelandskapet 

Blom inleder med att uttrycka vikten av en faktor som temperatur, om kunderna inte 

känner sig bekväma så handlar de inga produkter. Han fortsätter och framhåller att 
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temperatur är bland kunderna väldigt uppskattat och butiker i allmänhet lägger ner för 

lite pengar inom detta område. Hoffman och Turley (2002) poängterar att 

servicelandskapet omfattar element som kunden inte kan ta på såsom temperatur. 

Svensson förklarar att smakprover är en metod som butikerna kan använda för att 

aktivera smaksinnet hos kunderna, dock är det ingenting som styrs centralt av butikerna 

utan det är upp till handlarna att bestämma när detta ska genomföras. Ohlsson lyfter 

fram att smakprover är ett kontinuerligt inslag i butikerna men det behöver inte vara ett 

inslag som är på en speciell angiven tid, om kunderna till exempel vill veta hur en 

apelsin smakar så kan personalen på plats snitta upp den och låta kunden smaka. Bolin 

tar vid och förklarar att på helgen så är demonstrationer i butiken ett vanligt inslag och 

kunderna får prova varor, detta kan bidra till att kunderna köper en vara som de inte 

hade planerat. Axlund bekräftar Bolins teori genom att förklara att i den butik hon 

arbetar i så står en kock som tillagar mat varje veckoslut. Hulten et al. (2011) framhåller 

att provsmakning kan förändra bilden av ett varumärke, de fortsätter och lyfter fram att 

provsmakningar är det vanligaste sättet att exponera smak inom marknadsföring. Bilden 

som Axlund och Bolin presenterar bekräftar Hultén et al. (2011).  

Ohlsson poängterar att bageriet i en butik är en naturlig plats där doft används för att 

påminna kunderna om att butiken tillhandahåller färskt bröd, Blom instämmer och 

framhäver bageriet som ett exempel där doft har ett naturligt inslag. Grundström 

understryker att det inte går att styra på något sätt när brödet bakas för att passa in när 

kunderna är sugna på bröd. Hon fortsätter och menar dock att det inte får bli motsatt 

effekt att det luktar illa i butiken för detta känner kunderna av. Axlund förklarar att i 

butiken hon arbetar i så finns det en ugn precis vid ingången för att kunderna ska känna 

doften av kanelbullar när de går in i butiken, det är en form av strategi för att påminna 

kunderna. Persson instämmer med de övriga respondenterna och förklarar att de allra 

flesta kunderna uppskattar en doft av bröd inne i butiken. Det anser vi stämma överens 

med det som Milliman (1982) nämner att bagerier brukar låta doften av färskt bröd 

locka in kunderna i bageriet. Blom tillägger att den effekt som doft kan ha är att hjälpa 

kunderna att associera till en specifik tidpunkt eller plats. Hultén et al. (2011) bekräftar 

att doften av bröd kan medverka till att kunderna inte endast handlar bröd utan även mer 

av andra varor. Ohlsson, Persson, Grundström och Bloms utläggningar överensstämmer.   
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Blom lyfter fram att det viktigaste i en butik enligt honom är ljuset, eftersom att ljuset 

har den funktionen att det för kundernas blick emot ljuset. Han fortsätter och framhäver 

att ljuset är av avgörande vikt i en dagligvarubutik, det får inte likna en grotta utan det 

måste alltid finnas en ljusare punkt längre in i butiken menar Blom. Karlsson instämmer 

och framhåller att de arbetar med ljussättning för att skapa en bra miljö för kunden. 

Persson instämmer i att belysning är en faktor som har stor betydelse, hon understryker 

dock att dagligvaruhandeln har mer att lära och möjligheterna inte är fullt utnyttjade. 

Echeverri och Edvardsson (2012) och Hultén et al. (2011) poängterar att kunderna 

påverkas av färg, ljus, lukt och musik utan att de i många fall är medvetna om det. De 

understryker även att ljussättning är ett moment som kan användas för att exponera 

varor och skapa en speciell stämning. Sambandet med de åsikter som respondenterna 

framför blir belyst.  

Ohlsson förklarar att i den butik som han opererar i så har ljud inte använts som någon 

utvecklad strategi mot kunderna, men kommer det in någon ny skiva som är aktuell så 

brukar de spelade den i högtalarna. Grundström instämmer i Ohlsson bedömning att 

ljudet fortfarande inte är utvecklat som strategi, dock så finns det tankar kring musiken 

menar hon, det får inte vara för stimmigt så kunden blir stressad och vid de olika 

högtiderna så kan musiken vara influerad av detta. Blom lyfter fram att butikerna 

genom musiken kan bestämma vilket tempo som kunderna ska ha när de handlar, men 

ljudets förmåga att påverka påpekar Blom är överskattad och butikerna bör lägga fokus 

på andra strategier. Persson återger en annorlunda bild än de övriga respondenterna och 

förklarar att ljud är en faktor som hon har arbetat med och främst i kassalinjen då 

kunderna kan känna sig stressade och rätt ljud kan sänka pulsen hos kunderna. Hulten et 

al (2011) lyfter fram att lugnare musik kan medverka till att en väntetid upplevs som 

förkortad, sambandet till den bild som Persson återger är framträdande. Wilson et al. 

(2008) framhåller att hur länge kunderna accepterar kötid, Perssons resonemang om 

kravet på en kort kötid blir här belyst.   

4.1.3 Frontpersonal  

Blom förklarar att frontpersonalen har en avgörande roll för hur butiken och varumärket 

uppfattas, när du frågar personalen i en butik vart en vara finns någonstans så förväntar 

du dig att den personen följer med och visar dig vägen. Han fortsätter och understryker 

att personalen ska vara trevlig och artig, det är en del av butikens image. Gummesson 

(1995) framför att personalen i en butik ses som marknadsförare på deltid, Bloms 
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resonemang stödjer Gummesson (1995) eftersom personalen i butiken representerar 

varumärket. Persson instämmer och framhåller att personalen har en stor del i kundernas 

totala upplevelse i butiken. Perssons teori om personalens betydelse för butiken 

överensstämmer med Zeithaml et al. (2012).  

Svensson lyfter fram att personalens bemötande påverkar imagen hos en butik och om 

det finns en tydlig inriktning på detta område så uppfattar kunderna den. Resonemangen 

som framförts kan likställas med Parment (2006) som framför att olika metoder kan 

användas för att mäta hur ett varumärke uppfattas, långsiktighet och kärnvärden är 

framträdande begrepp i kundernas medvetande.  

Ohlsson framhäver att bemötandet är av stor vikt, speciellt om butiken befinner sig på 

en liten ort så blir det ännu viktigare eftersom att kunderna känner varandra och brukar 

handla i samma butik. Länken till Grönroos (2008) och Chia-Hung (2008) kan göras 

som påpekar att word of mouth påverkar den långsiktiga relationen som företagen har 

med sina kunder. De fortsätter och uttrycker att bemötandet ger ett förtroende hos 

kunderna, en enkel aktion som att hälsa på kunderna inger förtroende förklarar Ohlsson. 

Persson och Bolin framhåller vikten av att vid kontakt med kunderna ska personalen ta 

sig tid och följa med och visa vart en vara finns någonstans, intrycket blir bättre för 

kunden genom dessa typer av aktioner. Svensson understryker att kundbemötandet ska 

ingå i grundfilosofin hos en butik, kunden ska vara i fokus och speciellt i kassalinjen 

ska detta fungera bra eftersom det är det sista intrycket som kunderna får med sig.  

Grönroos (2008) benämner det som Svensson understryker för sanningens ögonblick 

och detta spelar en avgörande roll för hur tjänsten uppfattas. Ohlsson förklarar att 

personalen är den viktigaste tillgången i en butik, fokus ska finnas mot att personalen 

välbefinnande och bemöter kunderna på ett bra sätt. Axlund understryker 

kundbemötandes påverkan på kundrelationen, det handlar om att personalen ska göra 

det där lilla extra och detta får de feedback på från kunderna. Normann (2000) är på 

samma spår som Axlund och framhåller att den image som företaget förmedlar till 

personalen är den image som senare når kunderna.  

Axlund poängterar att de arbetar med olika typer av utmaningar och tävlingar i 

kundbemötande för att få personalen att interagera mer med kunderna. Grundström 

lyfter fram att på en stormarknad så blir kontakten med kunderna mer sporadisk men 

även här så gör små aktioner skillnad, att fråga hur kunderna mår eller någon interaktion 



40 
 

av annat slag gör att kunderna känner en personlig relation till butiken. Grundströms 

tankar överensstämmer med Gummesson (2008) som understryker att servicemötet kan 

vara av varierande längd, vid endast sporadiska mötena ännu viktigare för kunden. 

Storbacka och Lehtinen (2000) understryker vikten av förståelse för kundrelationen som 

process, förståelsen är nödvändig för att veta hur relationen med kunden ska hanteras. 

Även här finns ett samband till Grundström resonemang. 

Grundström understryker vikten av att vara professionell i allting som personalen gör, 

det handlar om att personalen ska vara duktiga inom det område som de arbetar, till 

exempel köttavdelningen. Hon fortsätter och förklarar att om personalen gör ett bra jobb 

så blir helhetsintrycket bättre, det handlar om att se sina kunder och skapa en relation. 

Bolin lyfter fram att personalen är viktigare än vad människor i allmänhet tror, det är i 

grunden ett serviceyrke och därför måste frontpersonalen vara duktiga på just service. I 

utläggningarna kring personalen hittar vi en anknytning till de som Chernatony (2010) 

lyfter fram att om ett företag försöker anta en image så blir det inte alltid som de har 

planerat och kunderna kan uppfatta den annorlunda. Corvellec och Lindquist (2005) 

poängterar att i undersökningar om kunders upplevelse så är det sällan personalens 

beteende eller attityd inte nämns, detta bekräftar Bolin via sitt resonemang.  

Bolin fortsätter och framhäver vikten av att kontrollera kundernas uppfattning för att 

stämma av med sin egen image. Karlsson uttrycker att butiken han arbetar i följer ett 

koncept där personalen har samma typ av kläder, när personalen tar på sig kläderna då 

är de inne i konceptet och ska arbeta utefter det. Han fortsätter och poängterar att det 

handlar främst om att ge kunderna det bästa bemötandet de kan få, de försöker hitta en 

balans i åldern på personalen och att kunna ge kunderna den information som de 

efterfrågar. Konceptet som Karlsson beskriver har en förbindelse till Zeithaml et al. 

(2012) som understryker att personalens klädsel, attityd och beteende påverkar kundens 

uppfattning om tjänsten, Zeithaml et al. (2012) beskriver även hur personalen 

förkroppsligar företagets produkter och det har ett nära samband med Karlssons 

resonemang. Bitner (1992) framhåller hur tecken, symboler kan influerar kunden i 

servicelandskapet, Karlssons förklaring kring kläder med en tydlig koppling till kedjan, 

personalens kläder i det här fallet blir en symbol som Bitner (1992) uttrycker det.  

Ohlsson förklarar att bemötandet är viktigaste för kunden, bemötandet inger ett 

förtroende. Grundström instämmer och poängterar att kunderna känner ett större 
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förtroende när det handlar hos en av de mer etablerade matvarubutikerna än hos ett 

lågprisalternativ. Hon fortsätter och lyfter fram att de etablerade butikerna har ett 

förtroende som de måste leva upp till, lågprisalternativen har inte samma image och 

varumärke som de mer etablerade. Bolin beskriver att personalen ingår i den kvalité 

som butiker förmedlar till kunderna, är personalen kunnig och kan svara på frågor om 

vart varorna härstammar ifrån och annan information så uppfattas kvalitén hos 

personalen som god. Normann (2000) lyfter fram att personalen är en viktig del under 

förutsättning att den är engagerad och kvalificerad, han framhåller också att personalen 

har en viktig funktion när det kommer till att tolka trender på marknaden. Normanns 

(2000) utläggning stämmer överens med den som Bolin återger. 

Grundström lyfter fram att kunskapen hos frontpersonalen har betydelse, det kan handla 

om grundläggande kunskaper om företaget till att veta hur personalen ska hantera 

varorna som finns ute i butiken. Bolin förklarar att personalen är grundläggande för en 

butik och hänvisar till de butiker som har lyckats allra bäst, detta på grund av att de har 

personal som är lojal och vet hur de ska hantera kunderna, med god service. Axlund 

förklarar att personalen i en butik är central och att utbilda personalen är en viktig del, i 

det längre loppet framhäver Axlund att kunderna kommer se resultatet av detta då 

personalen är kapabel att bättre leva upp till de krav som kunderna ställer. Hon fortsätter 

och poängterar att inom företaget hon arbetar finns det möjlighet att via en 

internetbaserad utbildningstjänst förvärva kunskap inom ämnet dagligvaruhandel.  

Normann (2000) framhåller vikten av att utbilda personalen, flera företaget har egna 

skolor där de utbildar personalen som kommer att vara företagens framtid, förbindelsen 

till Axlunds resonemang är klart. Hon fortsätter och poängterar att kunskap inom de 

olika områdena i en butik är av yttersta vikt, erfarenhet och kunskap är nyckelord. 

Resonemanget kring personalens kunskap har ett samband till det Normann (2000) 

framhåller om att personal med god kunskap kan på ett bättre sätt anpassa sig efter 

förändring, vilket också Storbacka och Lehtinen (2000) påpekar. 

Persson framhåller att personalen hälsar på kunderna är betydelsefullt för kunden, hon 

fortsätter och förklarar att bemötandet av kunderna fungerar olika bra i olika butiker 

men målet är att det ska fungera på ett bra sätt. Blom lyfter fram att en butiks rykte när 

det gäller frontpersonalen är ett känsligt område, om butiken har ett rykte som indikerar 

att personalen inte bemöter kunderna på ett bra sätt är det svårt att ändra i kundernas 

medvetande. Corvellec och Lindquist (2005) beskriver hur en negativ upplevelse kan 
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påverka kunden i dess uppfattning, det respondenterna uttrycker är exempel på hur en 

upplevelse kan uppfattas som negativ av kunderna. Persson poängterar att om det finns 

fundamentala värderingar som är goda så avspeglar sig detta på de anställda och är 

någonting som de bär med sig i sin vardag. Svensson framhåller att kassalinjen har den 

sista möjligheten att göra ett intryck på kunden och det är intrycket som kunderna tar 

med sig när de lämnar butiken.  

4.1.4 Kvalité 

Bolin förklarar att kvalité är av stor vikt och det finns olika dimensioner som måste 

beaktas, först och främst handlar det om kvalitén i varorna. Svensson fortsätter och 

nämner att det gäller att ha en positiv image när det gäller både hur fräscha varorna är, 

hur kunderna blir bemötta samt kunskapen hos personalen. Ohlsson tar vid och 

uttrycker vikten av god kvalité i både varor och bemötande av personalen, han resonerar 

kring hur kunderna uppskattar kvalitén. Han kommer fram till att kunderna inte alltid 

uppmärksammar hur hög kvalité det är i butikerna, detta område är tidskrävande och 

kunderna uppmärksammar och uppskattar inte alltid dessa aktioner från butikernas sida.  

Ohlsson uttrycker att mycket av det arbete som butikerna utför ser inte kunderna och 

nivån av kvalitén grundar sig i de områden där kunderna inte rör sig. Kapferer (2004) 

framhäver i Fig.1 hur kunderna ser produkterna i ett varumärke först och sedan arbetar 

sig inåt mot kärnvärdena. Ohlssons tankar kring det arbete som sker i de områden som 

kunderna inte ser är ett typexempel på hur mycket av den information och kunskap som 

finns inom varumärket inte finns synligt för kunderna.  

Han fortsätter och förklarar att med de olika standarderna från livsmedelsverket och 

andra kvalitetskontroller som butikerna idag följer så håller de en hög kvalité. Karlsson 

förklarar att olika EU-standarder måste följas och att i butiken där han arbetar så följs 

dessa noggrant, de arbetar med både egna och etablerade varumärken för att kunden ska 

uppleva att de får kvalité när de är handlar i hans butik.  

Han fortsätter och poängterar att de gör löpande kundundersökningar och ser att 

kunderna uppskattar kvalitén på varorna som de tillhandahåller. Karlssons resonemang 

belyser de punkter som Parment (2006) betonar beträffande att lojaliteten är högre till 

ett starkare varumärke. Parment (2006) framhäver även att företag ska avstå från att 

göra mätningar på kortsiktiga underlag som försäljningssiffror, kopplingen till Karlsson 
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som framhäver kundundersökningar som de underlag han använder illustrerar 

diskussionen.  

Axlund poängterar att kvalitén är grundstenen, fokus ligger på färskvaror och är 

kunderna inte är nöjda så ska de kunna lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka. 

Reichheld och Markey (2000) understryker att om företagen frågar sina kunder hur 

nöjda de är så kan det ge en missvisande bild, istället ska företaget lära sig av sina 

misstag och göra en analys på hur de kan förbättras. Kundundersökningar ger en bild av 

verkligheten men samtidigt så är de åsikter som Reichheld och Markey (2000) framför 

relevanta att sätta i kontrast till Karlssons resonemang om kundundersökningar, anser 

alla kunder att kvalitén är god så får företaget gå till sig själva för att utvärdera misstag 

och försöka utvecklas.  

Blom uttrycker att kvalitén i butikerna är av stor vikt, men det måste också passa in i 

den image som butiken har valt att uttrycka annars blir det bli fel i kundernas 

medvetande och förvirring uppstår. Bloms definition av image överensstämmer med 

Kapferer (2004) som uttrycker att image är kundernas uppfattning av varumärket.  

Grundström framhåller att kvalité är förknippat med varumärket och vid dålig kvalité så 

kan uppfattningen av varumärket ta skada. Kunderna har ett förtroende för varumärket 

och i detta förtroende så utgår de ifrån att kvalitén ska vara hög enligt Grundström. 

Blom lyfter fram på att det är viktigt för butikerna att det är välskött och misstag som 

kladdiga glasrutor och andra intryck som inger en rörig känsla för kunderna. Persson 

instämmer och förklarar att om det finns en bra kvalité på det som personalen gör i 

butiken så känner kunden av det och de värden som detta medför.  

4.2 Kundrelationer: 

4.2.1 Kunden 

Blom förklarar att butikerna måste bestämma sig för vad det är för typ av kunder som 

ska handla produkterna, sedan blir frågan varför kunderna ska handla i den specifika 

butiken och inte hos en av konkurrenterna. Han fortsätter och framhäver att om butiken 

har som mål att det ska gå snabbt och vara enkelt då går det inte att ha en inredning och 

belysning som uttrycker någonting annat än enkelhet. Persson uttrycker vikten av att 

uppfattas på ett specifikt sätt, om kunderna uppfattar butiken som dyr så finns risken att 

de handlar i en annan butik som upplevs som billigare. Bitner (1992) och Hultén et al. 

(2011) förklarar att inredning och layout har betydelse för servicelandskapet, den bild 
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som företaget vill att kunden ska uppfatta ska reflekteras i inredningen. Blom och 

Perssons argumentation om rätt inredning till rätt butik är nära sammankopplat till 

Bitners (1992) och Hulténs et al. (2011) utläggningar.  

Svensson lyfter fram att de olika profilerna som butikerna har uttrycker vad butiken har 

för mål, en stormarknad har fokus på storhandel och de kundsegment som en 

stormarknad riktar sig mot är barnfamiljer ett exempel på. En koppling till Chernatony 

(2010) som framför att olika kunder har olika upplevelser, utmaningen för företagen är 

att skapa en lösning som passar flera olika kundtyper.  

Svensson poängterar att det inte går att inrikta en butik helt mot ett kundsegment, det 

ska finnas alternativ för de flesta kundsegmenten. Dessa tankar kring de olika 

kundsegmenten kopplar vi samman med Echeverri & Edvardsson (2012) som lyfter 

fram att kunder kan delas in i grupper med liknande behov och önskningar, dock måste 

små skillnader uppmärksammas. Karlsson instämmer med att butiken kan inrikta sig 

mot olika kundsegment men enligt hans uppfattning så är det maten som är det 

viktigaste. 

Ohlsson förklarar att de anställda i den butik som han är chef över har möjligheten att 

vidta åtgärder för att göra kunden nöjd, det kan handla om att kunden är missnöjd med 

en vara och vill ha en ny eller något annan problematik som har uppstått inom ramen för 

matvarubutiken. Han fortsätter och förklarar att detta ger personalen större ansvar och 

det ger ett bättre intryck mot kunden än om personalen var tvungen att konsultera en 

chef för att fatta ett beslut i ärendet. Normann (2000) framhåller att en av idéerna för att 

förbättra servicemötet är att öka personalens kreativa förmåga att lösa varje problem på 

ett kundorienterat sätt, sambandet till Ohlssons beskrivning är klart. Ett samband till 

Reichheld och Markey (2000) kan även göras då de framför att det är enkelt för ett 

företag rationalisera en missnöjd kund, men det är inte rätt sätt att hantera problemet på.   

Axlund lyfter fram att relationen till kunden är av yttersta vikt och ger samma bild som 

Ohlsson kring ansvaret hos personalen och möjligheten att vidta åtgärder för att göra 

kunden nöjd. Vi ser här sambanden med det som Grönroos (2008) förklarar att ökad 

handlingskraft hos personalen innebär flera olika fördelar som snabbare respons och ett 

bättre bemötande mot kunderna.  
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Karlsson understryker att personalens drivkraft är viktig, samtidigt så måste det finnas 

en grund att luta sig tillbaka mot. Han påstår att om personalen utvecklas så bidrar det 

till att de mår bättre och att en trygghet infinner sig. Normann (2000) framhåller att 

genom olika aktioner kan ledningen för ett företag klargöra den image som de vill sända 

ut till kunderna, Karlssons utläggning om en grund som personalen kan finna trygghet i 

överensstämmer med Normann (2000). 

Bolin understryker att kundklubbar är en del av relationen med kunden men att det 

aldrig blir på en personlig nivå, det är upp till kunderna att dela med sig goda 

upplevelser och erfarenheter till sina vänner. Echeverri och Edvardsson (2012) och 

Söderlund (2001) understryker att relationen till kunderna är ofta olika i både kvalité 

och lönsamhet, en lojal kund är mer lönsam än en illojal kund. Resonemanget kring 

kundklubbar har en koppling till att de relationer som butikerna har är ofta av olika slag.  

Blom har en mer tveksam inställning till kundklubbar och framhåller att den intressanta 

frågan är om det är värt den kostnad som butikerna lägger ner på kundklubbar, tekniken 

har funnits med under en lång tid och för en hel familj så är det möjligt att det fungerar 

men för ett ensamhushåll så är det mer tveksamt.  Karlsson lyfter fram att det går att 

vrida fram och tillbaka med olika scenarion men det viktigaste i hans mening är hur 

butiken ser ut och hur den levererar till kunden.  

4.2.2 Lojalitet: 

Blom förklarar att lojaliteten har sjunkit från år till år, kunderna kan ha en favoritbutik 

där de gör inköpen men detta betyder inte att de handlar sina varor där varje gång. 

Bloms utspel har ett samband med Parment (2006) som framhåller att lojaliteten inte är 

knuten till en viss bransch, det är köpkraften och utbuden som är barriären. Svensson 

lyfter fram att om kunden är nöjd med det som butikerna presterar så är chansen större 

att denna kund kommer tillbaka, kunderna kan göra sina stora inköp i en större butik 

men komplementshandla hos ett mindre alternativ. Grönroos (2008) och Hart och 

Johnson (1999) poängterar att ett företag måste erbjuda en service som är bättre än god 

för att kunna behålla kunderna, anknytningen till Svenssons tankar är framträdande.  

Ohlsson påpekar att traditioner har stor inverkan på val av butik, dock så påpekar han 

att kunderna idag är mycket illojala än ur ett historiskt perspektiv. Han fortsätter och 

förklarar att kunder är lojala när de har hittat en specifik butik som fungerar bra, de 

flesta av inköpen gör kunderna i samma butik men han instämmer i Svenssons 
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bedömning om kompletterande varor. Grundström lyfter fram att det finns en lojalitet 

bland kunderna men att det minskar mer för varje år som går, det är samma utveckling i 

samhället som i dagligvaruhandeln. Parment (2006) förklarar anledningen till avtagande 

lojalitet och framhåller konkurrensen som den bidragande orsaken. Detta 

överensstämmer med respondenternas resonemang.  

Grundström fortsätter och framhåller att kundklubbar inom dagligvaruhandeln är en 

bidragande faktor till lojalitet bland kunderna, hon lyfter även fram att kunder inte gärna 

byter butik om det inte finns bidragande orsak som till exempel att de är missnöjda med 

den existerande butiken. Echeverri och Edvardsson (2012) framhåller olika orsaker till 

att kunder är nöjda med sin butik, utbud, inga köer och möjligheten till att återvinna är 

exempel på dessa. Anknytningen till det som Grönroos (2008) framför om att 

förbindelsen mellan kvalitén på tjänsten och kundernas vilja att fortsätta relationen är 

framträdande. Bolin framför att hans uppfattning är att det finns en lojalitet inom 

dagligvaruhandeln, främst på historiskt ideologiska grunder där äldre generationer i 

samhället har en koppling till olika kedjor inom dagligvaruhandeln, han instämmer med 

Grundström angående att kundklubbar är ett sätt att fånga in kunderna.  

Svensson förklarar att konkurrenssituationen på marknaden har blivit tuffare och 

innebörden blir att marknadsledaren måste utvecklas för att hänga med i utvecklingen. 

Hon fortsätter och understryker att konkurrens på marknaden är någonting positivt och 

om en aktör dominerade marknaden så skulle det inte vara positivt för kunden. I likhet 

med Svenssons resonemang uttrycker Parment (2006) att krävande kunder är positivt 

för att företag ska behålla konkurrenskraften. Grundström fortsätter och framhåller att 

kunden inte är lika lojal idag och på grund av konkurrenssituationen så är sannolikheten 

större att de gör sina inköp i olika butiker. Hon lyfter fram att i den butik hon driver har 

utvecklingen blivit att antalet kunder är detsamma men snittköpen har minskat på grund 

av konkurrenssituationen.  

Bolin har en annorlunda syn på fenomenet och framhåller att det alltid har funnits 

konkurrenter men det är tillgängligheten för kunderna som avgör vart de gör sina inköp 

någonstans. En antydan till koppling kan göra till det Echeverri och Edvardsson (2012) 

påtalar hur kunder har olika inställningar till relationen, positiv, negativ eller indifferent 

är de olika inställningarna. Resonemanget som Bolin för angående kunders inställning 

överensstämmer till viss del med indifferent förhållningssätt.      
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Han fortsätter och förklarar att kunder som inte är nöjda med situationen byter butik. 

Koppling till det som Grönroos (2008) och Hart och Johnsson (1999) beskriver kan 

göras, de framför att förtroendet som kunderna har för butikerna aldrig får 

kompromissas genom ett misslyckat servicemöte eller liknande.  Hutton och Richardson 

(1995) framhåller att en kund som är nöjd med butiksmiljön är ofta nöjd med det totala 

intrycket av mötet med butiken, en antydan till samband kan göras även här. Blom 

poängterar att den butik som är bäst belägen för kunden är den som kunden väljer, det 

kan betyda den butik som ligger på vägen hem från arbetet eller liknande.  

Ohlsson förklarar att lojalitet inte finns som ett framträdande fokus i det dagliga arbetet 

i en butik, fokus finns istället mot att på ett enkelt och funktionellt sätt kunna operera i 

butiken och få det att fungera på ett bra sätt för kunderna. Grundström påpekar att 

behålla befintliga kunder är mindre kostnadskrävande än att värva nya från 

konkurrenterna, det gäller att hitta en balans mellan dessa två grupper. Harris och Ezeh 

(2008) framhåller att företagen kan tjäna på att behålla sina kunder. Grundströms 

resonemang om kunder har en nära anknytning till det Harris och Ezeh (2008) 

framhåller. Hon poängterar att en del av marknadsföringen läggs på att attrahera nya 

kunder men den stora kraftansträngningen ligger på de befintliga kunderna. Svensson 

fortsätter och understryker att det beror på vilken situation som butiken befinner sig i, 

men om butikerna lyckas attrahera nya kunder så kan det ge stora resultat i form av 

ökad omsättning. Persson instämmer i Svenssons bild och framhåller att butikerna 

behöver ständigt utvecklas och om de har en stark position på orten då handlar de främst 

om att behålla de befintliga kunderna och vice versa. Grönroos (2008) framhåller att 

service kan bli en fråga om strategi i jämförelse med konkurrenterna, sambandet till 

resonemangen om att behålla befintliga kunder blir här framträdande.  

Bolin anför att lojaliteten kan regleras av konkurrenssituationen på den lokala orten, 

finns det inte mer än en butik så blir det där som kunderna får handla. Svensson 

fortsätter och poängterar att det är svårt att avgöra om kunderna är lojala mot 

butiksmiljön eller om det är andra förutsättningar som styr.  Karlsson framhåller att det 

är viktigt med en miljö som kunderna trivs i, det gäller att skapa en miljö som stämmer 

överens med de förväntningar som kunderna går in i butiken med. Echeverri och 

Edvardsson (2012) påpekar att servicelandskapet har inflytande på hur kunderna 

interagerar och kan få dem att stanna längre och känna glädje, bilden överensstämmer 

med det som Karlsson återger. Wilson et al. (2008) uttrycker en av de strategiska 
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rollerna i servicelandskapet som differentiator, det är butikens möjlighet att skilja sig 

från konkurrenterna, förbindelsen till åsikterna kring butikernas möjlighet blir 

framträdande.  

Ohlsson understryker att om butiken arbetar på ett sätt som underlättar för kunden så 

blir det en bra relation till kunden, det ska vara praktiskt att handla och vissa varor som 

är mer känsliga för temperatur ska finnas långt bak i butiken. Han fortsätter och 

framhåller att om kvalitén på allting de gör är hög så stärks relationen till kunden.  

Gummesson (2008) framhåller att lojalitet ingår i marknadsföring med inriktning mot 

relationer och anknytningen kan här göras till det som Ohlsson understryker. 

Grundström poängterar att butiken är det viktigaste instrumentet de har, det ska vara 

enkelt och bekvämt för kunden. En av de strategiska roller Wilson et al.(2008) beskriver 

är facilitator, servicelandskapet ska förenkla och underlätta för kunden. Kopplingen till 

Grundströms åsikter blir här belysta. Hulten et al. (2011) understryker att butikens 

inredning kan användas som ett hjälpmedel för att kunden ska hitta rätt i butiken och 

även återge varumärkets identitet. Grundströms resonemang blir även här belyst.   

Bolin framhåller en mer tveksam inställning och framhäver att personalens roll är 

viktigare än butiksutformningen. Storbacka och Lehtinen (2000) beskriver vikten av 

mötet mellan kunder och personal, sambandet till Bolins inställning är framträdande.   

Persson förklarar hur lojalitet kan användas som ett moment i det dagliga arbetet, hon 

förklarar att om butiken inriktar sig mot en speciell del av familjen, till exempel barnen 

så kan det underlätta hela processen för familjen att handla. Hon fortsätter och menar på 

att detta är ett exempel på hur lojalitet kan skapas via olika typer av aktioner. Echeverri 

och Edvardsson (2012) uttrycker hur servicelandskapet kan påverka kundernas beteende 

och få dem att skapa en lojalitet mot butiken, Perssons förklaring har ett samband med 

hur servicelandskapet kan användas. Förklaringen har även en anknytning till Grönroos 

(2008) tankar kring hur en relation till kunderna skapas.  

 

4.3 Kundmedverkan  
Blom inleder med att förklara att dagligvaruhandelns ursprungliga tanke inom 

kundmedverkan var att engagera kunden, det kunde handla om att ha en demonstration 

där kunderna fick prova en speciell typ av mat eller andra varor. Han fortsätter och 

beskriver att självscanning blivit det stora momentet där kunderna medverkade i 
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butiksmiljön. Ezeh och Harris (2007) hänvisar till Mehrabian och Russel (1974) som 

framhäver att angripande i servicelandskapet innebär kundens vilja att stanna, 

undersöka och ansluta mot en viss typ av servicelandskap. Resonemanget kring att 

ansluta går ihop med de tankarna kring att kunder vill börja använda självscanning. En 

av självscanningen grundstenar är dock att de ska gå fort att handla och detta motsäger 

Mehrabian och Russels (1974) tankar kring att angripande innebär att kunden vill stanna 

i servicelandskapet.  

Persson lyfter fram att självscanning har blivit stort bland konsumenterna och kunderna 

ser självscanning som ett så pass stort värde att de väljer butiker efter om möjligheten 

till självscanning finns eller inte. Ohlsson fortsätter och förklarar att kunden kan 

medverka genom att ge respons till butiker, det handlar om både synpunkter som 

kunderna är nöjda med men framför allt sådant som de inte är nöjda med. Grönroos 

(2008) framhåller att företagen behöver skilja på de kunder som är nöjda och de som är 

väldigt nöjda, lojaliteten är skild mellan dessa två grupper. Ohlssons resonemang har en 

antydan till samband med det som Grönroos (2008) nämner.  

Resonemanget kopplar vi även till Vargo och Lusch (2004) som framhåller att ur ett 

historiskt perspektiv så var kommunikationen endast riktad åt ett håll, för att nå en hög 

servicegrad så måste utbytet mellan kund och företag vara ömsesidigt. Wilson et al 

(2008) förklarar ett företags förmåga att svara på frågor och uppmärksamma problem 

och anknytningen till Ohlssons resonemang är tydlig.  

Grundström lyfter fram att möjligheten finns när kunderna handlar i de manuella 

diskarna som finns ute i butikerna, att personalen kan ge förslag på hur kunderna kan 

tillaga den huvudingrediens som inhandlas vid den manuella disken. Bolin framhåller 

att självscanningen har blivit ett positivt inslag i dagligvaruhandeln eftersom kundens 

roll blir mer framträdande genom att de kan handla och framförallt checka ut själva vid 

kassan. Han fortsätter och instämmer i Grundströms resonemang kring att personalen 

kan ge förslag på hur varorna ska tillagas och vad som kan passa till huvudråvaran. 

Grundström poängterar att de har förekommit barnpassning i butikerna och detta menar 

hon är ett tillvägagångssätt för att skapa värden för kunderna. Vi gör en koppling till det 

som Grönroos (2008) och Vargo och Lusch (2004) framhåller att kunden alltid är en 

medproducent av tjänsten. Resonemanget som Gummesson (1998) för att om det finns 
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ett konsumentfokus i marknadsföringen så kan värdeskapande endast ske när varan 

konsumeras kan kopplas till dessa tankar.  

Karlsson poängterar att de kunder som använder självscanning har högre snittköp än de 

som inte använder denna tjänst och det är positivt. Han fortsätter och förklarar att i 

framtiden så kommer inriktningen utvecklas och gå mot smarta kassor där den kan läsa 

av kundernas varor. Bolin framhäver att det är av stor vikt att butikerna lyssnar på sina 

kunder så det får respons och även tankar om vad som kan förbättras och utvecklas. 

Blom resonerar kring vilka moment som kunden vill medverka i och framhåller att där 

kunden kan känna kontroll där vill de också medverka, självscanning är ett bra exempel 

eftersom att det sparar tid. Han understryker dock att en överdrift inte får ske och om 

kundens roll blir för framträdande, då blir det motsatt och negativt effekt. Wilson et al. 

(2008) förklarar att kunden analyserar den tekniska kvalitén på tjänsten och även 

standarden på servicemötet. Bloms resonemang kring självscanning kan kopplas till 

Wilson et al. (2008) då kunder utvärderar om tekniken kring självscanning fungerar väl.    

Karlsson förklarar att dagligvaruhandeln har ett antal fundamentala skillnader från till 

exempel klädhandeln där kunderna är inne i butiken relativt länge för att de tycker att 

det är roligt. Han fortsätter och understryker att på grund av tidsbristen bland kunderna 

så ska det gå fort och framför allt att kunderna inte ska behöva vänta för länge när de 

befinner sig vid kassorna. Persson instämmer i Karlsson resonemang och framhåller att i 

matbutiker åker kunden för att handla och inte för att de tycker att det är roligt. Hon 

fortsätter och understryker dock att dagligvaruhandeln kan hitta inspiration i andra 

branscher som de kan integrera i dagligvaruhandeln och med detta utvecklas som butik. 

Wilson et al. (2008) beskriver kundens toleransnivå och om butiken befinner sig under 

denna nivå så blir kunden missnöjd och vice versa om servicen är över gränsen så blir 

kunden positivt överraskad. Karlssons resonemang om kundens önskemål har ett 

samband med det som Wilson et al.(2008) framför. 
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5. Slutsatser 

I det avslutande kapitlet kommer vi att lyfta fram de tankar och synpunkter som vi anser 

symboliserar den studie som vi har genomfört, de tankar som har varit framträdande i 

teori och empirikapitlet kommer i detta kapitel diskuteras utifrån en mer reflekterande 

karaktär. Först under rubrikerna identifierar vi eventuella mönster som har 

framkommit under studien. Slutligen kommer de svar som vi har kommit fram till 

redovisas för läsaren. 

5.1 Besvarande av syfte och forskningsfråga. 
Syftet med denna uppsats är att klargöra och analysera det fysiska servicelandskapet 

samt personalens och kunders betydelse för varumärkens image och kundlojalitet inom 

dagligvaruhandeln. 

 

Den forskningsfråga som vi har arbetat utefter lyder: Vad präglar kopplingen mellan 

servicelandskapet och möjligheten att upprätthålla och stärka kundrelationer inom 

dagligvaruhandeln? 

 

5.1.1 Syfte 

Image i butiksmiljön 

Servicelandskapet är den arena som butikerna tillhandahåller för kunden där de ska 

interagera, vi har lyft fram att den perfekta utformningen som passar alla kunder inte 

finns, det finns för många kunder som resonerar olika och har olika typer av behov. Det 

har även påtalats på grund av att uppgiften på förhand verkar omöjlig så måste en 

anpassning ske från butikerna och aktörernas sida. Veckans olika dagar går under olika 

teman för vad kunderna vill handla för varor och dagarna innehåller olika typer av 

utmaningar, vår framställning i detta avsnitt har än så länge varit en aning negativ och 

överanalytisk. Mitt i allt detta uppenbarar sig i vår mening en möjlighet för butikerna. 

Det har framkommit att det är av vikt att sätta sin personliga prägel på butiken för att 

kunna sticka ut från konkurrenterna på marknaden, genom den personliga prägeln så 

bidrar det till att skapa en bättre helhet för kunden. Butikerna är i vår mening någonting 

på spåret, på grund av konkurrenssituationen på den svenska dagligvarumarknaden så 

gäller det att sticka ut och skapa någonting som kunderna inte har sett förut, de ska bidra 

till en känsla av ett koncept som är nytt och intressant.  
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Vi vill lyfta fram att denna känsla av att sticka ut bidrar till att butikens image får en 

mer framträdande plats i kundernas medvetande och vid kundernas nästa behov av att 

handla så väljer de butiken som kan leverera på ett bättre sätt än konkurrenterna. Vi 

menar att den aktör som vågar sticka ut ur den annars så standardiserade bransch som vi 

studerat har en möjlighet att ta kommandot. Det handlar nödvändigtvis inte om att bli 

marknadsledande eftersom den positionen inom branschen är svår att konkurrera om då 

nuvarande marknadsledare är så dominant. Vi menar att det finns ett utrymme mellan 

dominanten på marknaden och nästkommande aktör, här har de aktörer som konkurrerar 

om denna plats en möjlighet att genom ett koncept som på ett märkbart sätt skiljer sig 

från de nuvarande alternativen inta ett slagkraftigt läge på marknaden. Fördelen med 

denna position är att i kontrast med marknadsledaren som måste anpassa sig på grund 

av sin dominerande position ger det uppstickaren en möjlighet att ta ut svängarna och på 

så sätt attrahera kunderna. 

Att erbjuda ett sortiment som är baserat på kundernas önskemål är ett exempel på hur 

butikerna kan sticka ut från konkurrenterna, finns det önskemål om exklusiva varor då 

ska butiken plocka hem det. I vår mening kan detta vara ett av skälen varför kunderna 

väljer en butik före en annan.  

Ett inslag som har funnits med genomgående i arbetet är olika faktorer i 

servicelandskapet och hur butiker kan använda dem som en ingrediens i kundernas 

vardag. Smakprover, temperatur, ljud, ljus och doft är de olika delar som vi har 

behandlat och alla har sin roll i servicelandskapet och går att använda på olika sätt för 

att tilltala kunden. Vi vill framhålla en enkel aktion som en av respondenterna framhöll 

under en av intervjuerna och det är möjligheten att låta kunderna smaka på någon av 

frukterna. En enkel aktion men det visar ändå på en vilja att möta kunderna och 

tillgodose deras behov, det behöver inte gå till överdrift men vi menar att detta kan vara 

ett bra inslag i kundernas vardag och bidrar till att skapa en bra image för butiken. På 

samma gång har vi identifierat exempel där kunderna får den kvalité på varor som de 

önskar, får kunden smaka på produkten så vet de vilken kvalité det är på varorna som de 

inhandlar.  

Ljud och ljus är punkter som har diskuterats men ingen utvecklad strategi har påvisats 

av respondenterna och här menar vi att dagligvaruhandeln har en möjlighet att utvecklas 

och använda dessa sinnen för att skapa en butiksmiljö som ger ett starkare intryck, då 
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möjligheten finns till att kunden använder fler sinnen samtidigt. I vår mening så har inte 

dagligvaruhandeln använt denna möjlighet och för framtida utveckling så bör butikerna 

arbeta med att utveckla denna möjlighet.    

Driften av butiken är en av punkterna som har varit framträdande i vår undersökning 

och det har påtalats flera gånger av respondenterna. Mycket av det arbete som sker i 

butiken ser inte kunden, de förväntar sig att det ska vara rent och snyggt i butiken och 

att varorna håller hög kvalité. Butiker som har en väl fungerande drift har också i vår 

mening ofta en image som är god bland kunderna och vi vill lyfta fram att det är en 

grundförutsättning för att en butik ska fungera väl. Utmaningen inom detta område vill 

vi lyfta som att driften är en punkt där butikerna inte kan slappna av under en viss 

tidpunkt, det måste vara hög kvalité på allting konstant. Vid ett misstag så kan kunderna 

uppfatta butiken som misskött och då spelar det i vår mening ingen roll att vid de andra 

nio besöken som kunderna har gjort så har butiken levererat processen på ett bra sätt, 

den tionde gången kan ge ett intryck som kunderna bär med sig framöver.   

Image från personal och kunder 

Vi har identifierat ett mönster att när kunderna frågar vart en vara finns någonstans i 

butiken så ska personalen följa med kunden och visa vart i butiken varan finns. Detta 

visar på en vilja att göra det lilla extra för kunden och att de inte ser den som en i 

mängden. Vi har identifierat att denna typ av aktion av personalen visar både på en god 

vilja och bygger även en image mot kunderna. Personalen ska i vår mening även vara 

trevlig och uppmärksamma kunderna på olika sätt, det kan handla om att hälsa på 

kunderna eller göra det där lilla extra för kunden. Vidare så vill vi framhålla att 

personalen agerar utifrån dessa tankar visar på en vilja att ta sig tid för kunderna och om 

detta arbete sker under en lång tid så kommer kunderna i vår mening att uppskatta och 

få ett förtroende för personalen.  

Nästa punkt som vi vill lyfta fram angående personalens inverkan på image är att 

personalen har kunskap inom området de arbetar med, vid köttdisken så ska personalen 

i vår mening kunna svara på frågor om vart köttet kommer ifrån och lämpliga metoder 

för att tillaga det.  Detta vill vi poängtera att det kommer bidra till att imagen för 

butiken kommer att lyfta eftersom i vår mening så är den butik med hög kunskap bland 

personalen också den butik som kunderna kommer uppfatta som konkurrenskraftig.  
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Som tidigare poängterats så är driften en fundamental del av en butik, bemötandet är 

viktigare än det som sker bakom fronten på butiken i den bemärkelsen att det är vad 

kunderna ser och gör sina bedömningar utifrån, vilket också har framkommit under 

arbetets gång. Förtroende, ett begrepp som vi vill lyfta fram och vi menar att butikerna 

bör försöka inge ett förtroende hos kunderna genom som vi nämnde tidigare, ta tiden 

och följa med kunderna och visa vart en vara finns någonstans. Gör det lilla extra för 

kunden så den känner sig nöjd.  En av nycklarna till att butikerna ska lyckas med detta 

är att kommunikationen mellan personalen i butikerna och ledningen för företagen, 

samtliga respondenter har lyft fram detta som en viktig punkt men det har också 

framkommit hur det finns och har funnits skillnader mellan butiker och varumärken. 

Kommunikation måste i vår åsikt fungera så att budskapen når ut till butikerna och kan 

appliceras på kunderna.    

Genom detta tankesätt så påstår vi att kunderna skulle se kontrasterna i beteendet mellan 

konkurrenterna och föredra att gå till de alternativen som erbjuder en bättre service. Det 

framhölls exempel från butiker hur personalen får ansvar att fatta egna beslut och vidta 

åtgärder för att kunderna ska bli nöjda, detta vill vi understryka som en metod för att 

personalen ska växa och känna att de är delaktiga i butikens arbete. Resultatet blir även 

att kunderna får intrycket att butiken bryr sig om dem som kund och löser de problem 

som uppstår med den specifika varan eller liknande.   

Den punkt som vi vill lyfta fram och i vår mening den viktigaste delen av personalens 

roll för image inom dagligvaruhandeln, är kunskap. Vi har identifierat att personalen har 

möjligheter att utbilda sig via olika typer av program och webbaserade lösningar, detta 

vill vi framhålla som den rätta vägen att gå för att personalen ska utvecklas. Utbildning 

av personalen kommer att resultera i att de känner sig säkrare vid kundkontakten i det 

dagliga arbetet och resultatet blir att kunderna känner större förtroende för personalen. 

Den andra sidan av utbildning kommer i vår mening att vara att personalen växer och 

utvecklas som människor.    

Vi vill lyfta fram att det finns mönster inom dagligvaruhandeln som påverkar vart 

kunderna föredrar att göra sina inköp, för att butikerna ska kunna anpassa sig efter 

utvecklingen så gäller det att ständigt scanna av marknaden. Dagligvaruhandeln är 

egentligen inte så annorlunda mot andra branschen på marknaden, vissa varumärken är 

mer attraktiva för tillfället och trenden kan vara att för tillfället så är det mer tilltalande 
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att handla på en butik som har mycket uppmärksamhet vilket gör att en grupp kunder 

kan dra till sig en annan. Inom denna bransch så finns det ett antal aktörer som har 

dominerande ställning tack vare en stark historia och en plats i kundernas medvetande, 

det går inte att tala emot. Vi vill framhålla att det är upp till utmanarna att ta upp 

kampen med de etablerade och strävan att alltid vilja vara längst fram i utvecklingen 

och ständigt förnya sitt koncept är en av nycklarna för att fortsätta att vara attraktiva för 

kunderna. 

Kundlojalitet i butiksmiljön 

Det vi har identifierat under studiens gång angående servicelandskap och kundlojalitet 

är om butikerna ska lyckas så måste de skapa en miljö som kunderna trivs i. När 

kunderna går in i en butik för att handla så har de olika förväntningar om vad butiken 

kommer att erbjuda, den miljö som butiken erbjuder överensstämmer med vad kunden 

har förväntat så finns möjligheten att kunden stannar längre och återkommer vid nästa 

behov att handla. I vår mening är en del i att skapa lojalitet med kunden att underlätta 

för densamma, det ska vara enkelt och butiksmiljön ska vara utformad så att kunden inte 

upplever några hinder när de handlar sina varor.  

Respondenterna har påtalat att butiken är det viktigaste instrumentet som aktörerna har 

för att kunna nå ut till kunden, i sin strävan att göra det enkelt för kunden så måste de 

moment som kunderna ställs inför i butiken fungera på ett tillfredställande sätt. 

Effekterna blir om det nyss påtalade inte fungerar att kunderna upplever en rörig och 

tillkrånglad känsla, i ett längre perspektiv menar vi att det kommer att leda till att 

kunderna byter butik.  

Under arbetets gång har det framkommit att en lojal kund idag skiljer sig mot om vi går 

tillbaka ett antal år i tiden. Den lojala kunden idag gör inte alla inköp på samma ställe 

utan vänder sig till ett spann av butiker för att komplettera de stora inköpen. Det har 

påtalat att lojaliteten bland kunderna har avtagit och detta innebär nya förutsättningar 

för marknaden att anpassa sig efter. De nya förutsättningarna vill vi lyfta fram kräver 

nya aktioner och tankar från butikernas sida, butikerna måste använda butiksmiljön för 

att passa kundernas behov. Vi har fastställt att kunderna idag inte gör alla inköp i 

samma butik och anledningen är att de upplever att det går snabbare att göra små inköp 

i en mindre butik. Detta kräver aktioner från butikernas sida, en spännande idé som har 

framkommit under studien är möjligheten till att ha flera kundvarv i butiken, varje 
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kundvarv har ett behov som kunderna efterfrågar. Första kundvarvet skulle kunna 

innehålla varor som ska gå snabbt att handla, sedan följer ett nytt kundvarv där varorna 

har en annan karaktär och slutligen så finns stormarknaden i det sista och största 

kundvarvet. Vi vill lyfta att detta skulle visa på en vilja att möta kunderna och erbjuda 

en lösning på ett behov som vi har fastställt finns bland kunderna, ett sätt att stärka 

relationen med lojalitet i fokus.   

Lojalitet från personal och kunder 

Vi har identifierat ett mönster där kvalité genomgående har lyfts fram som en vital del 

för lojaliteten och kvalitén ska genomsyra allting butikerna presenterar till kunderna. 

Personalen är inget undantag, även här är kvalité i vår mening ett begrepp att lyfta fram, 

vi vill här koppla tillbaka till punkter som vi har berört tidigare och det är kunskap. I de 

fall personalen besitter en god kunskap så är det i vår mening ett mått av kvalité och 

förutsättningarna för en lojal kund ökar om butiker tillhandahåller personal av hög 

kvalité och med det så menar vi hög kunskapsnivå.  Det har påtalats att kunderna idag 

ställer högre krav på det butikerna presterar, detta kräver en högre nivå av personalen i 

vår mening. Vi vill understryka att om personalen lyckas att leva upp till 

förväntningarna så vill vi påstå att när de två krafterna möts så är lojalitet resultatet av 

att förväntningarna infrias. 

Det har framkommit att om kunden är missnöjd så finns risken att kunden talar med 

vänner och bekanta och informerar dem om butikens misslyckande att leverera en god 

tjänst. Effekten av detta blir att ryktet om butiken sprider sig och möjligheterna till 

lojalitet bland kunderna minskar, motsatsen blir om butiken lyckas att leverera 

processen till kunden på ett bra sätt så sprider sig ryktet om den goda nivån som butiken 

håller. Kontentan blir att om butiker lyckas att under en längre tid hålla en hög nivå 

kommer ryktet om den goda kvalitén att spridas och kundkretsen med lojala kunder att 

utvidgas.    
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5.1.2 Forskningsfråga 

Det som präglar kopplingen mellan servicelandskapet och möjligheten att upprätthålla 

och stärka kundrelationer inom dagligvaruhandeln är i vår mening kvalité och personal.  

Dagligvaruhandeln har ett antal attribut som gör området unikt och intressant i vår 

mening, alla måste äta och det leder till att de behöver handla sin mat någonstans. 

Marknadspositionen som matvarubutiker får tack vare detta faktum innebär att 

marknadsföringen behöver inte främst fokusera på att få kunderna att inse att de 

behöver den här tjänsten. Fokus ligger istället på att försöka utmärka sig gentemot 

konkurrenterna, dagligvaruhandeln är speciell på grund av detta. I vår mening måste 

butikerna förhålla sig till konkurrenterna och hitta sin särprägel på en marknad som vi 

har identifierat som relativt standardiserad.  Butikerna i dagligvaruhandeln har ett 

varumärke som de måste leva upp till, när kunderna går in i butiken så förväntar de sig 

att varorna som tillhandhålls håller en viss nivå.  

Detta förtroende vill vi lyfta fram att butikerna måste leva upp till för att kunna 

upprätthålla relationen, de egna varorna som butiken erbjuder är ett typiskt exempel på 

detta. När det står en av de stora varumärkenas namn på produkten då förväntar sig 

kunden att den håller samma kvalité som butiken gör. Om kunden blir missnöjd med 

produkten så finns risken att intrycket avspeglas på butiken. Resonemanget leder in i 

nästa del som kommer behandla vad vi vill framhålla som kopplingen mellan 

servicelandskapet och kundrelationen, kvalité.  

Kvalité är ett begrepp som vi vill lyfta fram och präglar kopplingen mellan 

servicelandskapet och möjligheten till att upprätthålla och stärka kundrelation inom 

dagligvaruhandeln, kvalité ska genomsyra verksamheten utifrån de förutsättningar som 

butiken har valt. Vi vill framhålla förmågan att ständigt hålla en nivå av hög kvalité på 

varorna som butiker tillhandahåller kunderna bidrar till att upprätthållandet och 

stärkande av relationen till kunden. Nyckeln i detta resonemang menar vi är att ständigt 

hålla en hög nivå eftersom de medverkar till att relation upprätthålls. För att stärka 

relationen kräver kunderna i vår mening att butiken levererar en helhet på många plan, 

allting från bra kvalité inom samtliga områden till bemötandet av kunden ska utföras 

med hög precision och eftertänksamhet.  
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Det som vi slutligen vill framföra har framkommit under studiens gång är personalens 

betydelse, det går inte att förneka och som vi i arbetet flera gånger har påtalat att 

personalen som arbetar i butiken har en vital betydelse för relationen till kunderna. 

Personalen är de som kunderna möter och bildar en del av sin uppfattning om butiken 

på och servicen de levererar kan antingen stärka men också stjälpa relationen. Vi vill 

lyfta fram detta eftersom det så tydligt har framkommit under våra intervjuer och 

personalens betydelse för aktörer inom dagligvaruhandeln går inte att uttrycka nog.             

Författarnas kommentarer 

Vi vill inledningsvis poängtera att det har varit en mycket givande och intressant 

process med denna uppsats, tack vare de intervjuer vi har genomfört och möjligheten till 

att fördjupa oss inom detta område har arbetet varit mycket tänkvärt för oss. Processen 

som vi har genomfört har inneburit att vi har använt kunskapen vi har förvärvat från 

tidigare kurser och applicerat dem på en bransch, kopplingen till näringslivet i detta fall 

har givit uppsatsen en levande känsla och inneburit att vi som författare har utvecklats. 

Möjligheten till denna utveckling från vår sida har vi att tacka intervjupersonerna som 

har varit framträdande under uppsatsen för, utan de givande samtal som vi har fått 

uppleva hade den resa som uppsatsen har inneburit inte varit lika utvecklande. Ett par 

tankar ur ett retrospektivt synsätt är att det vore intressant att applicera ett antal av de 

begrepp, framförallt servicelandskap på konsumentbeteende.     

Det vi vill framhålla som andra områden som vore intressanta att fördjupa sig inom är 

att ställa de begrepp som vi har arbetat med genomgående i uppsatsen mot de 

existerande teorierna inom konsumentbeteende. Dagligvaruhandeln vill vi framhålla har 

en tydlig koppling till konsumentbeteende tack vare att de stora kedjorna har arbetat 

mycket med dessa frågor. När kunder handlar sina varor har butikerna stora möjligheter 

i form av att påverka kundernas beteende, vilken väg de tar i butiken och vilka varor 

som har den tydligaste exponeringen. Tankarna kring kundernas beteende skulle vara 

intressanta att sammansväva med teorierna kring servicelandskap och hitta en 

kompromiss där navet från båda områdena blir framträdande.  

Hur kan då de tankar och slutsatser vi har kommit fram till användas ur en praktisk 

synpunkt? Målet som vi hade när vi startade processen med denna uppsats var att gå in 

på djupet i dagligvaruhandeln och sätta ord på många av de tankar som fanns 

underliggande hos oss när vi började skriva uppsatsen. Vi vill lyfta fram att 
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djupdykningen inom detta område och bransch är intressanta och tänkvärda punkter 

med potential att appliceras inom dagligvaruhandeln och vi är under uppfattningen att 

butikerna skulle ha glädje av att se över våra punkter och möjligtvis använda några av 

dem. 
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Figurer. 
 

Fig.1 Brand System Sid. 28  

Fig.2 Image och målgrupp Sid. 29 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguide 

Servicelandskap - Image: 

*Butiksutformning för image. 

*Faktorer (Musik, ljud, ljus, smak, doft, temperatur) i servicelandskapet. 

*Kommunikationen av image i servicelandskapet 

*Kvalité en del av image i servicelandskapet. 

*Image från andra kunder.  

*Positionering i servicelandskapet gentemot andra konkurrerande servicelandskap inom 

image. 

*Frontpersonalens roll för servicelandskapet och image (Klädsel, bemötande, kunskap, 

betydelse, tillgänglighet) 

*”Servicescape” 

*Image som inte går att kontrollera i servicelandskapet. 

*Servicelandskapets påverkan till att upprätthålla en image. 

*Kundmedverkan, hur kunden bidrar för att kunna skapa värde i servicelandskapet. 

*Servicelandskapets utformning som passar flera olika kundsegment. 

Servicelandskap - Lojalitet: 

*Kundlojalitet i servicelandskapet. 

*Nöjd kund = Trogen kund i Servicelandskapet? 

*Kunderna lojala till servicelandskapet? 

*Konkurrenternas servicelandskaps påverkan och betydelse på lojalitet bland kunderna? 

*Påverkan på lojaliteten på grund av flera konkurrerande servicelandskap. 

Servicelandskap - kundrelationer. 

*Allmänna tankar kring kundrelationer. 

*Hantering av kundrelationer 

*Använda servicelandskap för relationen. 

*Transaktion / Relation i kundrelationen och servicelandskapet. 

*Servicelandskapets påverkan på relationen och lojaliteten. 

*Servicemötets/Servicelandskapets betydelse för relationen  

*Behålla kunder eller skaffa nya kunder? 

*Servicelandskapets utformnings påverkan på kundrelationen 

*Servicelogik. 
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