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Förord 

Denna rapport har sin grund i Akademibokhandelns framtida 

utvecklingsmöjligheter. Arbetet fokuserar på implementeringen av sensoriska 

stimuli i bokhandelns servicelandskap samt ett utvecklande av deras stödtjänster 

för att på så sätt öka uppmärksamheten kring bokhandeln. Tidigt upptäcktes en 

teoretisk brist i hur olika sensoriska stimuli specifikt påverkar bokhandeln vilket 

är anledningen till att detta ämne valts. Vårt intresse för såväl böcker som 

marknadsföring gjorde valet ännu mer självklart. Arbetet har på en analytisk nivå 

bistått med nya kunskaper om vad det skulle innebära för Akademibokhandelns 

olika boklådor och hur de genom våra förslag kan stärka konkurrensen mot de 

internetbaserade bokhandlarna.  
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Abstrakt 
Författare: Ellinor Tagesson och Matilda Hedberg 

Handledare: Leif Rytting 

Examinator: Bertil Hultén  

Kurs: Examensarbete 30 hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, 

Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2016, 4FE63E. 

Rapportens namn: En bokhandel i förändring- En studie av utvecklingen inom 

bokbranschen med fokus på sensoriska stimuli och stödtjänster 

Frågeställning: Vilken utveckling av Akademibokhandelns fysiska butiker kan 

förstärka konkurrenskraften? 

Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda och analysera vilka olika konkurrensmedel 

som kan ha relevans för Akademibokhandelns framtid, liksom möjlig utveckling 

av stödtjänster och potentiell breddning av verksamheten. Vidare är avsikten att 

klargöra hur tillämpning av sensoriska stimuli i Akademibokhandelns 

servicelandskap kan få betydelse för kunderna samt hur design och uppbyggnad 

av servicelandskapen kan stärka verksamheten.  

Metod: En kvalitativ forskningsmetod har använts med inslag av både induktion 

och deduktion. Datainsamlingen har skett via djupintervjuer och en fokusgrupp. 

Vidare har även resultatet genomgått en kvalitativ dataanalys.  

Resultat och slutsatser: Resultatet visar på att implementeringen av sensoriska 

stimulin i Akademibokhandelns servicelandskap på många sätt är till fördel för 

företaget, eftersom de generellt har en positiv påverkan på kundernas 

tjänsteupplevelse. Vidare konstaterades även att en utveckling av företagets 

stödtjänster ytterligare skulle stärka deras konkurrenskraft.  

Teoretiskt och praktiskt bidrag: Det teoretiska bidrag som arbetet genererat är 

hur ett servicelandskap med fokus på implementering av sinnesmarknadsföring 

kan gestaltas samt hur en integration mellan olika försäljningskanaler kan ta vid. 

Vi har även presenterat ett antal praktiska bidrag som är relevanta för 

Akademibokhandelns framtida utveckling.  

Nyckelord: Servicelandskap, Detaljhandel, Stödtjänster, Bokhandel, Utveckling, 

Multisensorik, Sinnesmarknadsföring, Breddning av verksamhet  
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Abstract 
Author: Ellinor Tagesson and Matilda Hedberg 

Mentor: Leif Rytting 

Examiner: Bertil Hultén 

Course: Master Thesis 30 credits, Master of Business and Economics, Marketing, 

Linnaeus University, Kalmar, Spring 2016, 4FE63E 

Name of report: A bookstore in change - A study of development in the book 

industry with a focus on sensory stimuli and support services 

Research question: Which development of Akademibokhandeln physical stores 

can enhance competitiveness? 

Purpose: This thesis aims to investigate and analyse the various means of 

competition that may have relevance to Akademibokhandelns future, as well as 

the possible development of support services and the potential expansion of the 

business. The purpose is to clarify if the application of sensory stimuli in 

Akademibokhandelns servicescape may have implications for customers as well 

as how the design and construction of the servicescapes can strengthen the 

business. 

Method: The thesis has elements of both induction and deduction, and a 

qualitative research method has been used. Data has been collected through in-

depth interviews and a focus group. The data has gone through a qualitative data 

analysis.  

Results and conclusions: The result shows an implementation of sensory stimuli 

in Akademibokhandeln servicescape in many ways will benefit the company as 

they generally have a positive impact on the customer service experience. 

Additionally it was found that a development of the company´s support services 

would further enhance their competitiveness  

Theoretical and practical contributions: The theoretical contribution this report 

has generated is based on how a servicescape with a focus on an implementation 

of sensory marketing can be portrayed and how integration between different 

sales channels can be beneficial to the company. We have further on presented a 

number of practical contributions which we view as relevant to 

Akademibokhandelns Future Development. 

Key words: Servicescape, Retail, Support Services, Bookstore, Development, 

Multi-sensory, Sensory Marketing, Expansion of activities 
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1 Introduktion 
I det första kapitlet går vi igenom bakgrunden till vårt problem och övergår sedan till 

en diskussion angående vårt forskningsområde. Grundläggande teorier och begrepp 

som får betydelse genom arbetet introduceras här. Vidare kommer syftet med arbetet 

att presenteras och djupare förklaringar att göras.  

 

1.1 Bakgrund 
Stora förändringar har skett på bokmarknaden genom åren då konsumenterna ständigt 

efterfrågar mer lättillgängliga sätt att konsumera böcker på (Djurberg 2015). En av de 

största förändringarna som har hänt branschen under de senaste åren var när e-handeln 

startade (Steiner 2015b). Författaren klargör att det var under slutet av 1990-talet som 

de första e-bokhandlarna etablerades i Sverige vilket innebar en ny typ av konkurrens 

för de fysiska bokhandlarna. Enligt Posten et al.s (2011) rapport angående svenskarnas 

e-handelsvanor var bokbranschen pionjärer inom e-handeln. Steiner (2015b) redogör att 

avsikten med den nya försäljningskanalen var att attrahera ett bredare kundsegment till 

bokbranschen men istället blev resultatet att de gamla kunderna valde att övergå till e-

handeln. Författaren framhåller att det här blev särskilt tydligt då det uppstod en kris 

inom den fysiska bokhandeln när många av deras trogna kunder försvann. Djurberg 

(2015) anser att konkurrensen från e-handeln samt livsmedelsbutikernas utökade 

sortiment av böcker har haft en ödesdiger effekt på bokhandlare speciellt de belägna på 

landsbygden. Enligt den senaste rapporten från Postnord et al. (2014) omsatte e-

handeln med böcker 3,4 miljarder kronor och hade en tillväxt på tre procent. Rapporten 

klargör att en av de största faktorerna till att konsumenterna väljer att handla över 

internet istället för att handla i en fysisk butik är att de kan handla när det passar dem.  

  

Enligt Kalmteg (2009) är e-handelsbutikerna mycket konkurrenskraftiga då de kan 

hålla ett lägre pris än de fysiska butikerna. Författaren klargör även att de fysiska 

bokhandlarna inte hade möjlighet att sänka sina priser i samma utsträckning som deras 

konkurrenter på internet vilket gjorde att momsen för böcker år 2002 sänktes för att 

underlätta den hårt ansträngda marknaden. Efter det kunde de fysiska bokhandlarna 

börja matcha priskonkurrensen från e-handeln vilket ledde till en markant 

försäljningsökning av böcker. Den här ökningen hade enligt Kalmteg (2009) sitt högsta 

resultat år 2005 men efter det har försäljningen minskat för varje år, vilket visas i figur 

1.1 nedan.  
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Figur 1.1 Bokförsäljningen i de fyra huvudkanalerna 2001–2011 (miljoner kronor 

exklusive moms) Källa: Bokmarknaden 2012 av Bohlund och Brodin (2012) 

 

Svensk bokhandel (2013) redovisar att med e-handelns ökade konkurrens har den 

fysiska miljön i en butik blivit ytterst viktig. Lovelock och Wirtz (2011) klargör att 

genom utformandet av den fysiska miljön går det att påverka kunders beteende och 

reaktioner. Zeithaml et al. (2013) anser även att det är ett sätt för företag att 

differentiera sig och skapa konkurrensfördelar mot sina konkurrenter. Författarna 

menar att den fysiska omgivningen påverkar hur kunden upplever köptillfället, 

oberoende kundens relation till företaget. Enligt Hultén (2014) har det här inneburit ett 

ökat fokus på just kundupplevelser vilket har gett utrymme för en ny typ av 

marknadsföring. Den här typen av marknadsföring är starkt knuten till den fysiska 

butikens betydelse och avser att anspela på människans fem sinnen i den fysiska 

butiksmiljön. 

 

Grönroos (2015) redovisar att det inte är enbart inom bokbranschen som det är svårt för 

de fysiska butikerna att konkurrera med pris utan att det även gäller för butiker inom 

flera andra branscher. Det här leder till att företagen behöver utveckla en ny typ av 

konkurrensstrategi för att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Normann (2011) 

menar att detaljhandelsföretag på grund av marknadens förändrade synsätt mer eller 

mindre även måste betrakta sig som ett företag som säljer tjänster. Även Zeithaml et al. 

(2013) klargör att marknader som kännetecknas av att framförallt sälja fysiska varor har 

upptäckt det värde som en välutvecklad tjänst medför, vilket har gjort att ett skifte från 

varulogik till tjänstelogik har gjorts. Johnston och Clark (2001) anser att 

tjänsteutformandet är en av de viktigaste delarna som företagen kan erbjuda sina kunder 
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och värderar därmed att fokuset flyttas till att leverera tjänster med hög kvalitet. 

Zeithaml et al. (2013) argumenterar också för att en högkvalitativ tjänst skapar en ökad 

kundnöjdhet och en starkare lojalitet mot företaget vilket även styrks av Cossío-Silva et 

al. (2016). 

 

I det här arbetet står Akademibokhandeln i centrum som Sveriges ledande 

bokhandelskedja, med 65 procent marknadsandelar (Olofsson 2015), där vårt intresse 

ligger i deras framtida utveckling. Vi kommer också att uppmärksamma deras 

dotterbolag Bokus då en integration mellan de två olika kanalerna är intressant att 

studera, då det är en potentiell utvecklingsmöjlighet. Som generellt för hela 

bokhandelsmarknaden står även Akademibokhandeln inför stora utmaningar. Hur de 

väljer att förhålla sig till marknadens förändringar kan vara direkt avgörande för deras 

framtid och därför är det av intresse att undersöka.  

 

1.2 Problemdiskussion  
Wikberg (2016) redovisar i sin rapport att de fysiska bokhandlarna upplever stor 

konkurrens från e-handeln. Författaren menar dock att e-handeln inte har gått om den 

fysiska bokhandeln utan att de i dagens läge erhållit lika stora marknadsandelar. Steiner 

(2015a) anser att situationen på bokmarknaden inte längre är ekonomisk lönsam vilket 

gäller samtliga fysiska bokhandlare. Wikberg (2016) framhåller dock att det senaste 

året har det skett en gradvis ökning av de fysiska butikernas försäljningssiffror i 

jämförelse med tidigare års siffror. Steiner (2015b) klargör att en av utmaningarna för 

den fysiska bokhandeln är deras begränsade möjlighet till ett brett sortiment i relation 

till vad e-handeln har att erbjuda. Författaren lägger fram det som kritik mot de fysiska 

bokhandlarna då de mer eller mindre endast kan fokusera på aktuella bästsäljare för att 

nå ekonomisk lönsamhet. Som tidigare påpekats, av både Grönroos (2015) samt 

Sundström och Ericsson (2015), är det svårt för företagen att konkurrera genom 

prisdifferentiering då kunderna i dagens samhälle förväntar sig mer värde av sitt köp. 

Steiner (2015a) föreslår att fokus för bokhandlarna måste ligga på vad de har att 

erbjuda utöver priset i form av social närvaro, bred kompetens hos anställda samt deras 

kulturella mötesplats för att attrahera kunder och stärka sin konkurrenskraft vilket är en 

intressant aspekt av problemet.  
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Som nämnts tidigare har även företag som säljer produkter förstått fördelarna med att 

leverera en bra tjänst. Zeithaml et al. (2013) redogör att en välutvecklad tjänst kan 

fungera som ett sätt att differentiera sig på och kan därmed vara en stark 

konkurrensfördel. Vidare finns det, enligt Cossío-Silva (2016), fördelar med att 

inkludera kunden i serviceprocessen. Genom att se kunden som en medaktör upplever 

denne en ökad känsla av lojalitet samt en ökad tillfredsställelse i sitt handlande. Det är 

relevant inom en bokhandel eftersom de inte bara säljer böcker utan även bistår sina 

kunder med förslag och hjälp under försäljningstillfället. Heidenreich et al. (2015) 

poängterar däremot att med en mer utbredd kundmedverkan i serviceprocessen finns 

det även en risk för högre kundmissnöjdhet, då kunderna har större förväntningar på 

tjänsten. Normann (2011) menar att som ett komplement till grundtjänsten kan även 

stödtjänster användas i erbjudandet för att i sin tur förenkla och effektivisera för 

kunden. Lovelock och Wirtz (2011) fortsätter med att implementering av välutvecklade 

stödtjänster anses öka kundens upplevda värde samt fungera som en konkurrenskraft. 

 

Utöver skiftet från produktfokus till ett tjänstefokus lyfter Hultén (2014) fram att 

marknaden även sett ett skifte från att uppfatta konsumenter som en stor massa till att 

ha ett utökat fokus på individerna. Enligt författaren grundar sig det i att dagens 

konsumenter efterfrågar en mer individanpassad kontakt med företagen vilket har 

möjliggjorts genom den digitala teknologin. Peter och Olson (2008) framhäver att 

dagens teknologi har gjort det möjligt till att samla in information om sina kunder och 

på så sätt erbjuda individualiserad marknadsföring. Sundström och Ericsson (2015) 

klargör att under de senaste åren motsvarar detaljhandelns e-handel tio procent av den 

totala omsättningen av handeln. Peterson och Doerschlag (2015) redovisar att i och 

med den här lättillgängligheten som finns på internet står de fysiska butikerna inför 

stora förändringar med krav på utveckling för att vinna konsumenternas 

uppmärksamhet. Författarna menar att företagen måste övertyga konsumenter att 

besöka deras fysiska butik på ett annat sätt än vad som tidigare varit aktuellt. 

 

Bäckström och Johansson (2005) framhåller att detaljhandeln är komplex då den består 

av företag som erbjuder både tjänster och produkter samtidigt. Sundström och Ericsson 

(2015) framhäver komplexiteten då detaljhandeln befinner sig på en rörlig marknad 

vilket gör att den ofta genomgår markanta förändringar. Som nämnts tidigare är 

digitaliseringen en sådan förändring som har påverkat detaljhandeln och enligt 
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Sundström och Ericsson (2015) har den här förändringen lett till nya nyckelord som 

företagen måste fokusera på för att locka till sig kunder. Författarna redovisar att för att 

öka kundupplevelsen har flertalet butiker idag skapat en integration mellan sin 

webbutik och sina fysiska butiker. Författarna klargör också att det är viktigt att e-

butiken och den fysiska butiken går i samma stil, för att integrationen ska vara en 

positiv upplevelse för kunderna. Det fastställs också av Piotrowicz och Cuthbertson 

(2014) som kallar den här strategin för omnikanalstrategi, vilket vidare innebär en stor 

utmaning för företagen. En vidareutveckling av en omnikanalstrategi, som redovisas av 

Bell et al. (2014), är företag som etablerar showrooms, vilket innebär att företag har en 

fysisk butik där konsumenterna kan uppleva produkterna för att sedan genomföra köpet 

via e-handeln.  

 

Vidare kan företag även öka sitt marknadsinflytande genom att genomföra en 

breddning av verksamheten klargör Kapferer (2012). Författaren konstaterar att en 

eventuell breddning skulle innebära att företaget attraherar en större kundgrupp men att 

det samtidigt är viktigt att det utökade produktsortimenten är i linje med resten av 

företaget. Om så inte är fallet riskerar företaget i stället en försvagning av varumärket.  

 

Som tidigare nämnts förekommer det svårigheter för den fysiska bokhandeln att 

konkurrera med pris vilket innebär att det finns fördelar med att utveckla en annan 

strategi. Pine och Gilmore (2011) klargör att det föreligger indikationer på att vi idag 

går från att endast fokusera på tjänsteekonomi med den fysiska varans attribut som 

främsta försäljningserbjudande, mot att istället efterfråga en mer upplevelsebaserad 

ekonomi. Författarna anser att företagen idag behöver både differentiera samt 

positionera sig gentemot sina konkurrenter på en betydligt större marknad. Schmitt 

(2003) uttrycker även att med ett utökat fokus på upplevelser anses kunder uppleva en 

djupare tillfredsställelse samt en ökad lojalitet mot företaget, vilket i sin tur påverkar 

lönsamheten.  

 

Mot den här bakgrunden är Akademibokhandelns servicelandskap av intresse. Bitner 

(1992) klargör att den fysiska omgivningen under en längre tid ansetts påverka 

konsumentens reaktion vilket i sin tur påverkar konsumentens beteende. Donovan och 

Rossiter genomförde redan under 1982 en undersökning om hur butikernas atmosfär 

påverkar kundernas beteende, där resultatet visade att företag inte bara bör ta hänsyn till 
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konsumenters kognitiva reaktioner utan även deras emotionella (Donovan & Rossiter 

1982). Med det som underlag konstaterar Grönroos (2015) att företag har möjlighet att 

påverka konsumenternas upplevelse genom att strategiskt designa både utseendet och 

funktionen av servicelandskapet. Bitner (1992) nämner dessutom att en butiks 

omgivningsfaktorer i olika utsträckning anses påverka en konsuments uppfattning och 

respons gentemot den omgivande miljön. Det kan innefatta allt från butikens doft till 

vilken typ av musik som spelas. Enligt Lovelock och Wirtz (2011) anses 

omgivningsfaktorerna generellt påverka människans fem sinnen även om reaktionerna 

kan vara omedvetna. Bitner (1992) menar att miljön kan innehålla faktorer som inte 

direkt är uppfattningsbara för konsumenterna men som trots det visats ha en tydlig 

effekt på konsumentens beteende.  

 

Relevant är även det virtuella servicelandskapet eftersom e-bokhandeln Bokus är 

dotterbolag till Akademibokhandeln. I och med den ökande e-handeln har forskning 

och implementering av det virtuella servicelandskapet blivit ett allt mer aktuellt ämne 

(Hopkins et al. 2009). Det virtuella servicelandskapet definieras av författarna som 

faktorer i den internetbaserade miljön där tjänsten levereras. Enligt Rafaeli och Pratt 

(2006) blir det virtuella servicelandskapet särskilt viktigt när köpet sker över internet, 

detta eftersom det är den enda kontakt som kunden har med företaget. Harris och 

Goode (2010) anser att ett virtuellt servicelandskap ska vara estetiskt tilltalande, ha en 

hög grad av funktionalitet i sin layout samt erbjuda en hög finansiell säkerhet. Vilnai-

Yavnetz och Rafaeli (2006) förstärker det genom att visa på att estetiken i det virtuella 

servicelandskapet påverkar kundens upplevelse och tillfredställelse samt den 

interaktion som uppstår mellan företaget och kunden.  

 

Hilton (2015) visar att på senare år har sinnesmarknadsföring blivit allt mer 

uppmärksammat. Det definieras enligt Krishna (2010) som marknadsföring vilken 

engagerar konsumenterna och påverkar deras köpbeteende genom att anspela på deras 

sinnen. Hultén (2014) nämner att forskningen visar att företag som har ökat sin 

förståelse för ämnet och vidare implementerat strategin har sett en positiv påverkan. 

Det har även skapat ett intresse inom både forskningen och företag för hur betydelsefull 

konsumenternas respons på omedveten stimuli faktiskt är (Hilton 2015). Trots att det 

finns mycket som styrker vikten av sinnesmarknadsföring är det ett stort antal företag 

som inte har uppmärksammat de fördelar som metoden kan medföra.  
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De fysiska bokhandlarna behöver utvecklas för att kunna öka sin konkurrenskraft 

gentemot den e-handeln, vilket vi ovan har diskuterat. Vidare har forskning visat att 

servicelandskapet och dess utformning har blivit ett viktigt konkurrensmedel. Inom det 

området finns en tydlig koppling till den marknadsföring som anspelar på stimulering 

av våra mänskliga sinnen. Det finns ett stort antal undersökningar där stimulering av de 

fem sinnena påverkar kundernas beteende och reaktion. Trots de många fördelar med 

sinnesmarknadsföring på butiksnivå och med ett välutvecklat servicelandskap finner vi 

en teoretisk brist på hur implementering av sinnesmarknadsföring i servicelandskapet 

kan påverka försäljningen i en fysisk bokhandel. Det finns enligt vår tolkning inte 

tillräckligt med teoretiskt underlag relaterat till den fysiska bokhandeln vilket är av 

intresse för vårt arbete, bland annat med hänsyn till konkurrensen från e-handeln.  

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga  
Utifrån vår diskussion kan vi konstatera att det finns många frågor kring bokbranschens 

framtida utveckling, vilket har väckt vårt intresse för att studera Sveriges största 

bokhandel. Akademibokhandeln har ett starkt nät av fysiska butiker och är engagerade i 

näthandeln via dotterbolaget Bokus. Därmed framträder båda sidorna av dagens 

bokhandel, så väl den fysiska butiken som e-handel, vilket vi tycker är en relevant 

utmaning att belysa. Det är väsentligt att aktörer inom detaljhandeln förstår den fysiska 

butikens möjlighet att attrahera kunder, inte minst med hänsyn till e-handelns styrkor. 

Vi har utöver det även funnit en brist i hur tillämpningen av sinnesmarknadsföring på 

butiksnivå kan påverka försäljningen av böcker. Utifrån detta har vi formulerat följande 

fråga: 

 

Vilken utveckling av Akademibokhandelns fysiska butiker kan förstärka 

konkurrenskraften? 
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1.4 Syfte 
Syftet är att utreda och analysera vilka olika konkurrensmedel som kan ha relevans för 

Akademibokhandelns framtid, liksom möjlig utveckling av stödtjänster och potentiell 

breddning av verksamheten. Vidare är avsikten att klargöra hur tillämpning av 

sensoriska stimuli i Akademibokhandelns servicelandskap kan få betydelse för 

kunderna samt hur design och uppbyggnad av servicelandskapen kan stärka 

verksamheten.  

 

1.5 Förklaringar 
I arbetet används begreppen service och tjänst som synonymer. Det märks även i vissa 

sammansatta ord som servicelandskap samt tjänsteutveckling. Vidare tillämpas även 

customer co-creation samt kundens medverkan som synonymer i texten vilket även 

bokhandlare och boklådor gör.  
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2 Metod 
Det här kapitlet kommer att redogöra och förklara den metod som arbetet har följt. I 

kapitlet kommer vi även att motivera de metodiska val som har gjorts samt presentera 

de fördelar och nackdelar som har kommit utifrån de här valen.  

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Då vi har valt att göra ett arbete där vårt huvudfokus kommer att ligga på analysen av 

begrepp och dess innebörd (Backman et al. 2012), har vi en kvalitativ metod i vårt 

arbete. Ett grundläggande drag hos den kvalitativa forskningen är den tolkning av 

egenskaper och påståenden som görs och forskningen går ut på att söka förståelse för 

problemet (Backman et al. 2012, Bryman & Bell 2011). Syftet med den här typen av 

metod att forskaren ska få ett grepp om ett fenomen eller delar av ett fenomen 

(Halvorsen 1992), vilket i vårt fall är utvecklingen av Akademibokhandeln. Den här 

metoden har valts då problemet behöver en mer genomträngande studie kring vad som 

påverkar företaget och dess framtida utveckling.  

 

Halvorsen (1992) menar att de vanligaste datainsamlingsformerna i kvalitativ forskning 

är intervjuer och fokusgrupper, vilka är de insamlingsmetoder vi har använt oss av för 

att kunna göra en djupare analys av resultatet. Bryman och Bell (2011) anser att i och 

med att arbetet har en kvalitativ karaktär kan en mindre mängd data samlas in då den 

ska analyseras på en djupare nivå för att få en förståelse av fenomenets karaktär. I och 

med att forskaren analyserar på ett mer djupgående sätt blir inblicken större i 

intervjuobjektens tankegångar och handlingssätt. Därmed har enbart sex personliga 

djupintervjuer genomförts och en fokusgrupp, där resultatet sedan har analyserats på en 

djupare nivå.  

 

Då vårt arbete har utgått utifrån ett specifikt företag och dess problem har vår metod 

fått en karaktär av fallstudie. Fallstudie är en metod som används av forskare för att 

systematiskt studera en företeelse eller fall (Merriam & Nilsson 1994, Bryman & Bell 

2011). Under analysen av Akademibokhandelns utveckling har vi försökt att tränga 

igenom ytan av problemet för att skapa förståelse för problemets mening samt 

situationsspecifika processer, vilket enligt Christensen et al. (2010) är vanligt under en 

fallstudie. Då vi från början inte har haft en klar problemställning utan den har 
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utvecklas genom arbetets gång innebär det att vårt arbetssätt liknar det av en fallstudie 

(Ejvegård 2009, Halvorsen 1992).  

 

Den kvalitativa dataanalysen som genomförs är både tids- och arbetskrävande då det 

insamlade datamaterialet som forskaren behandlar ofta är mycket stort (Patel & 

Davidsson 2011). Författarna menar även att det är lämpligt att löpande göra analyser 

av det insamlande datamaterialet då det kan ge forskaren nya idéer på hur de kan gå 

vidare i undersökningen, som till exempel kan de inse att de i intervjuerna har förbisett 

något som de då kan ändra på. Mindre analyser av datamaterialet har skett under 

undersökningens gång då mindre problem har rättats till, till exempel märktes det tidigt 

att några frågor var svåra för respondenterna att förstå vilket gjorde att de 

omformulerades till senare intervjuer. Enligt Christensen et al. (2010) är syftet med en 

kvalitativ dataanalys att hitta de mönster som finns i det insamlade datamaterialet samt 

att se vilka begrepp eller variabler som bestämmer mönstret. Efter att datamaterialet har 

samlats in till vår undersökning har det brutits ner och sorterats för att lyfta fram de 

relevanta delar som fanns. De delarna har sedan kopplats till begrepp som beskriver 

datan och sedan analyserats, vilket gör att en kvalitativ dataanalys har använts.  

 

2.2 Datainsamling 
2.2.1 Primärdata 
Primärdata är sådan data som samlas in av forskarna själva och den samlas in när det 

inte finns tillräcklig information från början (Lapan et al. 2012). Bell och Waters 

(2016) menar att primärdata är en källa som samlas in under arbetets gång. I det här 

arbetet kommer insamlingen av primärdata ske genom djupintervjuer med relevanta 

personer inom bokbranschen och genom en fokusgrupp med individer som på olika sätt 

är relevanta för ämnet. I de allra flesta undersökningar används båda primärdata samt 

sekundärdata. Detta eftersom att det är väsentligt att relatera den egna forskningen till 

tidigare forskning och därigenom granska det i förhållande till det egna resultatet 

(Halvorsen 1992).   

 

Urvalet 
I vårt arbete har vi för de personliga djupintervjuerna använt oss av ett strategiskt urval 

eftersom vi i vårt arbete inte lägger vikt vid att analysera mängd och kvantitet. Vid vår 

urvalsprocess har vi aktivt valt ut våra respondenter med bakgrund mot deras 



  
 

11 

färdigheter inom det valda fenomenet vilket enligt Halvorsen (1992) karaktäriserar ett 

strategiskt urval. Christensen et al. (2010) förtydligar att vid ett strategiskt urval ligger 

fokus istället på att skapa sig en djupare förståelse för ett fenomen. Författarna klargör 

att vid den här typen av urval väljer författaren därmed aktivt ut populationen baserat 

på individernas relevans och kunskap inom det valda ämnet.  

 

Vid urvalsprocessen för fokusgruppen användes ett bekvämlighetsurval vilket innebär 

att respondenterna valdes ut eftersom de fanns tillgängliga till fokusgruppen (Trost 

2010). Enligt författaren är metoden både vanlig och praktisk att använda men att den 

kan innebära att urvalet innehåller vissa respondenter som kan upplevas säregna baserat 

på den självselektion som uppstår. När intervjupersonerna till fokusgruppen valdes var 

det viktigt att de var relevanta för vårt arbete. Samtliga intervjupersoner hade ett 

intresse för böcker samt att de var flitiga kunder till såväl Akademibokhandeln som 

andra bokhandlare. För att få en intressant diskussion ville vi även ha en spridning 

åldersmässigt. Bland våra respondenter var den yngsta 14 år och den äldsta 70 år vilket 

gav oss ett brett förhållningssätt till vad de som kunder eftertraktade hos en bokhandel.  

 

Respondentlista för såväl djupintervjuerna som fokusgruppen se bilaga B och C.  

 

Djupintervjuerna 
Att använda sig av intervjuer som en datainsamlingsmetod är mycket vanligt vid en 

kvalitativ studie menar Backman et al. (2012). Enligt Christensen et al. (2010) kan 

intervjuer genomföras på många olika sätt. De intervjuer som genomfördes av oss var 

av semi-strukturerad karaktär. Kännetecknande för semi-strukturerade intervjuer är att 

de innehåller strukturerade frågor men att det samtidigt finns utrymme för att ställa 

ostrukturerade frågor under intervjutillfället. Dessutom ställs frågorna inte i en 

förutbestämd följd och är huvudsakligen öppna frågor (Bryman & Bell 2011). För att 

innefatta de teman som vi ämnade ta upp organiserade vi våra frågor i en intervjuguide. 

En intervjuguide avser att fungera som ett stöd till intervjuaren och visar de ämnen som 

ska belysas (Kylén 2004). Ordningen i hur frågorna ställs kan dessutom variera från en 

intervju till en annan (Christensen et al. 2010).  

 

Vid ett intervjutillfälle kan antalet närvarande variera. Oftast närvarar en respondent 

samt en intervjuare. (Christensen et al. 2010). Trost (2010) förklarar att det till fördel 
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kan närvara två intervjuare under intervjutillfället eftersom de tillsammans kan hantera 

en större informationsmängd, förutsatt att intervjuarna är samspelta med varandra. 

Författaren menar dock att det även kan skapa en känsla av underläge hos respondenten 

vilket i största mån bör undvikas. Under samtliga av våra personintervjuer närvarade 

två intervjuare samt en respondent. En intervjuare ansvarade för frågornas förmulering 

och drev samtalet framåt medan den andra antecknade samt inflikade med eventuella 

utfyllnadsfrågor. Det innebar att båda två ansvarade för att samtliga ämnen togs upp.  

 

För att samla in så korrekt information som möjligt kan intervjun spelas in (Kylén 

2004) vilket innebär att intervjuaren kan ägna full uppmärksamhet till respondenten 

(Bell & Waters 2016). Det är även till fördel då forskaren i efterhand kan bearbeta 

informationen under lugnare omständigheter (Ejvegård 2009). Intervjuaren bör dock ha 

i åtanke det merarbete som tillförs eftersom intervjun måste transkriberas, vilket 

innebär att inspelningen skrivs ut. En transkribering är ett mycket tidskrävande arbete 

(Bryman & Bell 2011). Samtliga av våra personintervjuer spelades in och därefter 

transkriberades vilket ger oss en möjlighet att noggrant bearbeta och tolka den 

information som samlats in. I enlighet med Ejvegård (2009) valde vi att spela in 

intervjuerna för att minimera bortfallet av information.  

  

Fördelar med att genomföra en personintervju är framförallt att intervjuaren har 

kontroll över intervjusituationen samt att de går att förklara eventuella otydligheter. Det 

medför även en möjlighet att ställa följdfrågor (Christensen et al. 2010). Nackdelen 

med att genomföra intervjuer är den påverkan som intervjuaren kan ha på respondenten 

och hur respondenten väljer att svara på frågor (Backman et al. 2012). Det kan bland 

annat bero på intervjuarens tonfall, dennes kroppspråk eller om det redan finns en 

etablerad relation mellan intervjuaren och respondenten (Christensen et al. 2010). Den 

eventuella påverkan måste tas hänsyn till vid bearbetandet och tolkandet av 

informationen för att ge en så rättvis bild som möjligt (Backman et al. 2012). 

 

Vid datainsamlingen använde vi oss vid ett tillfälle av en telefonintervju. Vid 

telefonintervjuer tillkommer det en rad fördelar där den mest uppenbara är att det inte 

finns några geografiska begränsningar enligt Bryman och Bell (2011). Det medför att 

det blir en lägre kostnad för de inblandade samt att det är mer tidseffektiv än en 

personlig intervju (Christensen et al. 2010). Den effekt som intervjuaren kan ha på 
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respondenten blir även den svagare eftersom det inte går att påverkas av intervjuarens 

utseende på samma sätt vilket innebär att respondentens svar kan bli mer trovärdiga 

(Bryman & Bell 2011). Författarna nämner däremot att det samtidigt kan innebära att 

kommunikationen mellan intervjuaren och respondenten påverkas negativt eftersom de 

inte kan reagera på varandras ansiktsuttryck.  

 

En av våra intervjuer genomfördes via mejl vilket inte är optimalt men ändå har vissa 

fördelar. Kvale och Brinkman (2014) menar att det finns fördelar med intervjuer via 

mejl då forskaren kan komma åt att prata med människor med en större geografisk 

spridning och det sparar tid för forskaren. Det sparar också tid eftersom att de är 

självutskrivande, vilket menas att de är klara för analys så fort som de har skrivits ner. 

Nackdelarna med den här typen av intervju är dock flera. Enligt Kvale och Brinkman 

(2014) måste både intervjuaren och respondenten vara relativt duktiga på att formulera 

sig i text. Intervjuaren missar analysen och tolkningen av kropps- och talspråket vilket 

även leder till att det kan vara svårt att få fram berikande beskrivningar.  

 

Genomförande av intervjuer 
Våra sex personliga djupintervjuer genomfördes alla på olika platser i anslutning till 

respektive respondents arbetsort. Vi anpassade valet av plats utefter respondentens 

önskemål. Under intervjutillfället närvarade vi båda två. En av oss fungerade som 

moderator och förde samtalet med respondenten, varpå den andra förde anteckningar 

och deltog i samtalet genom att ställa följdfrågor eller förtydliga eventuella oklarheter. 

Det var viktigt under intervjutillfällena att respondenten svarade med egna ord vilket 

innebar att vi var mycket försiktiga med hur frågorna utformades. Vi ställde frågorna 

utan att nämna våra teorier först för att respondenten inte skulle påverkas av vårt syfte 

med frågan och få utrymme att svara ärligt. Därefter förklarade vi våra olika 

huvudbegrepp för att sedan höra respondenternas olika åsikter om dessa.  

 

Vi ansvarade båda två för att intervjuguiden följdes och att de förutbestämda ämnena 

togs upp. Intervjuerna spelades in via telefon där ljudkvaliteten var godkänd. Därefter 

bearbetades inspelningen och transkriberades vilket underlättade under intervjun för 

den som förde anteckningar. En av intervjuerna genomfördes via telefon vilket ur den 

geografiska aspekten var en fördel då inga resor krävdes. Det innebar även en 

tidsmässig fördel då den inte krävde samma förberedelser som vid en personlig 
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djupintervju. Telefonintervjun hade samma upplägg som de övriga intervjuerna där den 

var av semistrukturerad karaktär där våra huvudbegrepp diskuterades med 

respondenten. Som vi nämnt tidigare är nackdelen med telefonintervjuer att 

intervjuaren inte kan uppleva hur respondenten reagerar rent fysiskt. Det var däremot 

inte något som vi upplevde som ett problem under intervjutillfället då respondenten var 

mycket tydlig med dennes åsikter. Vidare vid mejlintervjun var frågorna av en något 

mer strukturerad karaktär för att väga upp den avsaknad av att kunna genomföra 

eventuella beskrivningar och förklaringar som annars är möjliga vid en personlig 

intervju.  

 

Fokusgruppen 
Fokusgrupp är en av de datainsamlingsmetoder som används under kvalitativa 

tillvägagångssätt (Bryman & Bell 2011). De är en form av intervju som sker i grupp där 

en eller flera diskussionsledare leder och observerar diskussionen. Vid fokusgrupper 

ska en intervjuguide utarbetas vilket skapar en logisk process där diskussionsfrågor 

ställs (Johannessen & Tufte 2003). Vår fokusgrupp bestod både av respondenter som 

var kunder till Akademibokhandeln samt de som inte var det. Gemensamt hade det 

däremot att samtliga respondenter hade ett stort intresse för böcker och konsumerade en 

stor del.  

 

Vi genomförde en fokusgrupp med sju deltagande respondenter där intervjuguiden var 

av likartad struktur som till våra övriga djupintervjuer. Fokus låg på de relevanta 

begreppsområden som vi valt att centrera arbetet kring. Som vid de övriga intervjuerna 

närvarade två intervjuare där den ena agerade moderator och den andra förde djupa 

anteckningar. Fokusgruppen inleddes med att samtliga respondenter presenterade sig 

vilket skapade en mer avslappnad känsla inom gruppen. Vidare ansvarade moderatorn 

för att alla inom fokusgruppen kom till tals, vilket Christensen et al. (2010) poängterar 

är en av moderatorns allra främsta uppgifter. Christensen et al. (2010) förklarar att då 

det närvarar två moderatorer under fokusgruppen, där den ena bär ansvaret för att 

diskussionen förs framåt och den andra helt fokuserar på att genomföra noggranna 

anteckningar räcker det oftast som underlag inför den kvalitativa dataanalysen. 

Författaren menar att det därmed inte alltid behövs genomföras en transkribering av 

materialet. Vi valde därmed istället att fokusera på att analysera anteckningarna och vid 

behov spela upp inspelningen. 
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2.2.2 Operationalisering 
Inom forskningsprocessen är det viktigt att förstå teorins roll. Genom ett växelspel 

mellan induktion och deduktion framkom den teori som operationaliseringen har sin 

grund i. Då de begrepp som vi har använt oss av inte gav en tillräckligt tydlig anvisning 

om vad som skulle undersökas gjordes en operationalisering för att teorierna skulle bli 

mätbara (Halvorsen 1992, Holme & Solvang 1996). En operationalisering tar vid för att 

ett eget mätinstrument bör göras för de teoretiska begrepp som ska undersökas och kan 

användas för att undersöka sådant som inte är observerbart (Ejvegård 2009, Backman et 

al. 2012).  

 

De flesta teoretiska begrepp har flera dimensioner och de kallas för indikatorer 

(Bryman & Bell 2011, Halvorsen 1992). Det är de primära delarna ur vårt syfte och vår 

forskningsfråga som har legat till grund för operationaliseringen och som 

intervjuguiden sedan har baserats på. De teoretiska begrepp som vi har utgått ifrån är 

service management, detaljhandeln, kunden och sinnesmarknadsföring. Begreppen har 

sedan lett till indikatorer såsom servicelandskap, sensoriska upplevelser och 

multikanalstrategi.  

 

Den intervjuguide som har utformats är den slutgiltiga operationaliseringen av den 

teoretiska frågeställningen (Holme & Solvang 1996) vilken visas i bilaga A. I figur 2 

nedan visas den operationaliseringstabell som låg till grund för intervjuguiden.  

 

Område 

● E-handelns påverkan på butiken 

● Framtida utveckling 

● Möjlig breddning av bokhandlarna 

● Uppnå servicekvalitet 

● Vad är kundvärde för er 

● Vilka målgrupper har bokhandeln 

● Kundens roll i butiken och dess medverkan 

● Vikten av Servicelandskap 

Figur 2.1  Operationaliseringstabell, Källa: Egen modell  
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2.2.3 Sekundärdata 
Sekundärdata innebär att forskaren bearbetar och tolkar tidigare litteratur för att skapa 

sig en uppfattning om problemet samt utöka sin kunskap inom ämnet. Insamlandet av 

sekundärdata pågår oftast i det inledande skedet av undersökningsprocessen (Grønmo 

& Winqvist 2006). Vår sekundärdata består främst av vetenskapliga artiklar samt 

tidsskrifter men även vetenskaplig litteratur inom vårt valda ämne. Insamlandet började 

i februari och fortlöpte under efterföljande månader där målet var att skapa en tät 

teoretisk referensram. Lapan et al. (2012) förtydligar att sekundärdata är tolkningar av 

tidigare forskning. Bryman och Bell (2011) klargör att i relation till insamling av 

primärdata är sekundärdata mer tidseffektivt. Författarna fortsätter med att det också 

finns viss problematik vid att avgöra kvaliteten på sekundärdata vilket bör tas hänsyn 

till. Enligt Thurén (2013) anses vetenskapliga undersökningar samt rapporter ha en hög 

tillförlitlighet men att det samtidigt råder oenighet bland forskare vilket innebär att 

forskningsresultatet beaktas med försiktighet. Eftersom sekundärdata tar så pass lång 

tid att presentera finns det även en risk att informationen hunnit bli inaktuell 

(Christensen et al. 2010).  

 

2.3 Induktion och deduktion 
I det här arbetet har vi använt oss av ett växelspel mellan induktion och deduktion. I 

induktion kommer inte problemställningen från generella antaganden från tidigare teori 

utan istället kommer den från mer tillfälliga och enstaka iakttagelser (Halvorsen 1992).  

Därmed har induktionen sin grund i den empiriska datainsamlingen där försök görs för 

att hitta generella mönster eller teorier (Johannessen & Tufte 2003; Holme & Solvang 

1996; Andersen 1994). Induktion försöker att vara nära verkligheten för att forskaren 

inte ska försöka tvinga teorin på verkligheten utan att verkligheten ska påverka teorin. 

När djupintervjuerna genomfördes behövde vi ha ett öppet förhållningssätt vilket 

stärker den induktiva delen av växelspelet.  

 

Deduktion tar sin grund i teorin och använder sedan empirin för att stödja de generella 

påståenden som har tagits fram (Johannessen & Tufte 2003; Holme & Solvang 1996; 

Andersen 1994). Den anses vara mindre riskfylld för forskare att använda än induktion 

då den utgår från ett generellt antagande som forskaren sedan försöker bevisa 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Författarna menar dock att den är platt i sin utformning 

då den inte förklarar någonting utan enbart fastslår sambandet.  
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2.4 Forskningsprocessen 
Eftersom den kvalitativa analysen blir mer personlig och det är forskaren som är 

analysverktyget blir forskarens kunskaper och förförståelse viktiga att förstå för att 

kunna förstå den analys som har tagits vid (Christensen et al. 2010).   

 

Då vi båda är intresserade av att läsa och är flitiga konsumenter av böcker gjordes valet 

att fokusera vårt arbete på bokbranschen. Ett intresse fanns hos båda att utveckla 

kunskapen om branschen och för att se hur den fungerar från mer än bara 

konsumentsidan. Utifrån det här valde vi sedan fallföretaget Akademibokhandeln då de 

är den största aktören inom den här branschen. I och med vårt intresse och kunskap för 

marknadsföring och framförallt servicelandskapet utvecklades den forskningsfråga 

utifrån de utmaningar som vi har uppfattat att Akademibokhandeln står inför.  

 

Intresset för marknadsföring har funnits med oss länge och är vad som ligger till grund 

för det här arbetet. Det här intresset har också fördjupats under den utbildning på 

Civilekonomprogrammet som vi har genomgått. Under kurser som Brand and Service 

management, Consumer Behaviour och Sinnesmarknadsföring kom vi i kontakt med 

vikten av ett välplanerat servicelandskap för att öka konkurrenskraften för företagen 

vilket vi tyckte var mycket intressant. Under de här kurserna fick vi även upp ögonen 

för hur företag kan använda sig av de olika sinnena för att påverka 

konsumentupplevelsen och den vikt som den här typen av marknadsföring kommer att 

spela i dagens samhälle.  

 

I det inledande skedet av arbetet skedde en fördjupning av begreppen service 

management, detaljhandel, kunden och sinnesmarknadsföring för att få en 

grundläggande förståelse. Utifrån teorierna kom sådana termer fram som 

tjänstekvalitet, servicelandskap, kundens roll och målgrupp, samt sensoriska stimuli 

vilket studerades närmare. En djupare studie av begreppen virtuellt servicelandskap, e-

handel samt multikanalstrategi genomfördes också för att få en bredare och fullständig 

förståelse om ämnet.  

 

De artiklar och böcker som ligger till grund för litteraturstudien har främst sökts via 

Linnéuniversitetsbibliotekets databas Onesearch. Googles databas Googlescholar har 

även den använts i sökandet av lämplig teori och litteratur. 
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En viktig del av arbetet är hur det påverkas av vår tolkning av resultatet. Den 

tolkningsprocess som är en del av arbetet hanterar betydelsen mellan helheten samt de 

mindre delarna, men även hur delarna påverkar helheten där det är viktigt att förstå 

sambandet (Backman et al. 2012). Vidare nämner författarna att vilken tolkning vi gör 

till viss del beror på våra tidigare förförståelser samt genom vårt ramverk av 

uppfattningar tillsammans med sinnesintrycken. Under arbetsprocessen har vi alltså inte 

enbart försökt förstå de mindre delarna utan även sambandet för att därefter försöka 

förstå helheten av informationen, vilket enligt Patel och Davidson (2011) innebär att vi 

är inspirerade av hermeneutiska tankegångar. Författarna menar att den förförståelse 

som vi innehar ska alltså ses som en tillgång under tolkningsprocessen eftersom den 

påverkar vår tolkning.  Holme och Solvang (1996)  menar att vi även ska uppfatta oss 

som verktyg under tolkningsprocessen då tolkningen inte är något som enbart tillhör en 

specifik del av forskningen utan finns med oss hela tiden.  

 

Tidigare har vi diskuterat vårt växelspel mellan induktion och deduktion som i 

realiteten är väldigt nära vårt arbetssätt. Det har varit typiskt i vår arbetsprocess där vi 

till en början var induktiva i vårt förhållningssätt eftersom vårt problem har en tydlig 

praktiskt förankring. Under intervjuerna antog vi även där ett induktivt förhållningssätt 

där vi strävade efter att vara öppna och minimalt påverkade av teorin, eftersom vi ville 

höra respondenternas uppfattning. Arbetsprocessen präglas däremot även av teoretiska 

inslag där vi utöver vår praktiska förankring även härleds från olika teorier, vilket 

återspeglas i vårt syfte. Med detta som grund har vi alltså både induktiva och deduktiva 

inslag där vi kontinuerligt växlat mellan dessa under hela arbetsprocessen (Bryman & 

Bell 2011).  

 

 
 
 
 
 
 

 



  
 

19 

2.5 Vetenskapliga kvalifikationer 
Andersen (1994) redogör för att resultatet av en kvalitativ undersökning ska vara 

användbart i framtiden måste den analys som har genomförts vara pålitlig och 

trovärdig. Guba och Lincoln framhöll redan 1989 fem begrepp för kvalitet på en 

kvalitativ undersökning (Guba & Lincoln 1989), och de är: 

• Trovärdighet (Credibility) 

• Överförbarhet (Transferability) 

• Pålitlighet (Dependability) 

• Objektivitet (Confirmability) 

• Äkthet (Authenticity) 

 

Lapan et al. (2012) redovisar att trovärdigheten är den kvalitativa motsvarigheten till 

intern validitet. Guba och Lincoln (1989) menar att för att få hög trovärdighet finns det 

flera olika sätt en forskare kan arbeta på. Till exempel beror det på om forskaren 

använder sig av flera olika datakällor, om det preliminära resultatet kontrolleras av 

medlemmar av branschen, om arbetet under processens gång granskats av andra 

personer samt om forskaren för noggranna anteckningar om processen. Christensen et 

al. (2010) redovisar också att då forskaren är analysverktyget i den kvalitativa 

undersökningen innebär det att trovärdigheten är kopplad till denne. Undersökningen 

ska även genomföras i god tro vilket betyder att forskaren inte medvetet låter 

personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka utförandet eller resultatet 

(Bryman & Bell 2011). Trovärdigheten på vår undersökning är bra då vi genom hela 

arbetet har varit öppna och tillåtit granskning av processen. Under arbetets gång har 

egna tankar och reflektioner över resultatet funnits men de har inte påverkat 

trovärdigheten nämnvärt då vi har hållit oss professionella och arbetat i god tro. Vi 

anser att trovärdigheten i studien är av ett högre slag då det under hela processen har 

skett granskningar från utomstående personer.  

 

Lapan et al. (2012) menar att överförbarhet, eller externa validiteten, är att resultaten 

kan vara relevant för andra liknande branscher. Guba och Lincoln (1989) redovisar att 

för att öka överförbarheten bör man använda sig av ett representativt urval, vilket vi har 

gjort i de djupintervjuer som har genomförts i och med vårt strategiska urval med 

representativa respondenter.  
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Guba och Lincoln (1989) redovisar att pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet inom 

den kvalitativa forskningen. Ejvegård (2009) menar att reliabiliteten anger 

tillförlitligheten och användbarheten av de mått som forskaren har använt sig av i sin 

datainsamlingsprocess. Reliabilitet av en undersökning syftar då på om resultatet 

kommer att bli detsamma vid andra tidpunkter eller om andra forskare gör om 

undersökningen med samma metod (Kvale & Brinkman 2014). För att öka reliabiliteten 

har vi vid intervjuerna ställt de viktigaste frågorna igen för att se att det blir liknande 

resultat som när vi ställde dem första gången. Dock brukar återtestning ske efter en lite 

längre tidsperiod men eftersom det inte fanns tid för det ansåg vi det ändå var 

fördelaktigt att upprepa frågorna vid intervjuernas slut. Kylén (2004) framhåller att en 

undersökning har högre reliabilitet om datainsamlingsmetoden som används är 

strukturerad då det är större chans att få samma resultat om undersökningen upprepas. 

Därför får vår undersökning en lägre reliabilitet då vi har använt oss av ostrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. 

 

Med objektivitet menas att forskaren ska redovisa en kedja av bevis så att läsaren lätt 

kan se källan till uppgifterna och att de stödjer forskarens slutsatser (Guba & Lincoln 

1989). Författarna anser även att forskarens personliga åsikter ska lämnas åt sidan i 

undersökningen. Vi har uppnått viss objektivitet då vi har arbetat i god tro, vilket har 

nämnts tidigare, samt att vi under resultatredovisningen visar på flertalet citat från 

respondenterna vilket gör att läsaren själva kan se det resultat som har samlats in och 

kan själva se hur slutsatserna har dragits.  

 

Äkthet innebär att forskaren ska ge en balanserad och opartisk bild av de olika 

perspektiv som återfinns i undersökningen (Lapan et al. 2012). Under datainsamlingen 

strävade vi efter att erhålla olika perspektiv från de olika delarna av bokbranschen 

vilket innebär att viss äkthet har uppnåtts.   

 

Ejvegård (2009) framhäver att med validiteten av ett arbete menas om forskaren 

verkligen mäter det som denne avser att mäta. Det finns olika typer av validitet och 

Kvale och Brinkman (2014) menar att validitet beror på forskarens tidigare kunskaper 

och moraliska integritet. Författarna menar även att validera är att kontrollera vilket 

betyder att forskaren behöver anlägga en kritisk syn på sin analys och att det finns en 

verifiering inbyggd i hela processen så att resultatet är trovärdigt och tillförlitligt. Kylén 
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(2004) menar att en ostrukturerad datainsamlingsmetod höjer validiteten då det är 

lättare att anpassa metoden till den aktuella situationen. Därför anser vi att validiteten 

på vårt arbete höjs då vi har använt oss av en ostrukturerad form av intervjuguide. 

 

Som tidigare nämnts stärks trovärdigheten och validiteten av en undersökning om 

forskaren använder sig av flera olika metoder och datakällor, vilket kallas för 

triangulering (Christensen et al. 2010). Det finns olika sätt för att uppnå triangulering 

och på så vis få högre trovärdighet. Enligt Christensen et al. (2010) kan triangulering 

uppnås då forskaren använder sig av olika insamlingstekniker och olika typer av data. 

Patton (2002) redovisar dock att det kan komma av att primärdata samlas in från olika 

synvinklar, det vill säga att forskaren samlar in data från både personalen, 

konsumenterna och cheferna för att få ett bredare perspektiv. Författaren menar även att 

triangulering kan komma ifrån att det är mer än en analytiker till undersökningen då 

flera aspekter av resultatet kan tas fram och analysen blir mer trovärdig och objektiv. I 

vår undersökning har inte full triangulering uppnåtts även om det var vad som 

eftersträvades från början. Dock kommer trovärdighet från att vi är två stycken som har 

analyserat resultaten samt att den empiriska data som har samlats in har kommit från 

flera olika synvinklar. Två olika datainsamlingstekniker har använts vilket höjer 

trovärdigheten något men för att uppnå full triangulering och trovärdighet hade fler 

tekniker behövt användas.  

 

2.6 Etik 
Forskarnas moraliska ansvar gentemot respondenterna är viktigt att respektera. 

Ansvaret vilar helt och hållet på forskaren och det är alltså upp till denne att 

forskningen genomförs på ett moraliskt sätt (Denscombe & Larson 2004). Det är viktigt 

att forskaren tar hänsyn till respondenternas identitet och intressen samt strävar efter att 

återberätta den information som erhållits på ett sanningsenligt sätt där anonymiteten 

respekteras. Deltagarna ska alltså inte påverkas negativt av att medverka i forskningen 

vilket är något forskaren har en skyldighet att upprätthålla (Bell & Waters 2016). Det 

finns inga krav på att forskaren ska handla etiskt i hanteringen av datan, däremot ska de 

fungera som riktlinjer. Detta eftersom alla situationer är olika och kräver alternativa 

tillvägagångssätt (Backman et al. 2012). Vi har utifrån det valt att ha våra respondenter 

anonyma där endast deras yrkesroll nämns för att förklara deras relevans för arbetet. 

Det gör vi för att skydda våra respondenter och deras intresse vilket vi anser vara ytterst 
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viktigt, eftersom vi enligt Holme och Solvang (1996) aldrig helt kan försäkra oss om att 

vi inte begått feltolkningar och övertolkningar av vårt insamlade material.  

 

2.7 Metodkritik 
2.7.1 Kritik mot studien 
Vid ett kvalitativt metodval tillkommer en del kritiska nackdelar som forskaren bör ha i 

åtanke. Syftet med den kvalitativa metoden är att analysera ett problem med hjälp av ett 

litet antal individer för att erhålla information inom ett mindre område (Christensen et 

al. 2010). Eftersom metoden inte har ett stort antal intervjupersoner innebär det dock att 

resultatet blir svårt att generalisera till större miljöer (Bryman & Bell 2011). . 

Ytterligare en kritik är att kvalitativa metoder anses ha en alltför subjektiv struktur där 

den starkt präglas av forskarens egna uppfattningar (Bryman & Bell 2011). De här 

aspekterna har inneburit att ett större ansvar ligger på att det är rätt urval samt att 

intervjuerna genomförs på ett felfritt sätt vilket har varit vår målsättning. Det är som 

bekant att en kvalitativ metod innebär att forskaren inte kan generalisera men eftersom 

det inte är vår målsättning att generera ett generaliserbart resultat anser vi att metoden 

är tillämpningsbar i vårt fall.   

 

I arbetet har ett icke-sannolikhetsurval använts, vilket innebär att urvalet genomförs 

utan några sannolikhetsprinciper. Alla enheter i populationen har alltså inte samma 

sannolikhet att väljas ut. Det innebär därigenom att resultatet kan vara missvisande för 

en större population och därmed inte är generaliserbart (Bryman & Bell 2011). Det är 

något som vi är väl medvetna om och vi motiverar vår urvalsmetod med att det vid vår 

undersökning var viktigt att erhålla individer med hög kompetens inom området för att 

uppnå ett relevant resultat. Vid en kvalitativ undersökning kan det därmed vara 

motiverat att ha det tillvägagångssättet eftersom det istället för att skaffa ett 

representativt resultat, är viktigt att erhålla ett mindre antal respondenter som har 

kunskap om det valda ämnet (Christensen et al. 2010).  

 

Vid intervjuerna med Akademibokhandelns butikschefer upplevde vi en viss teoretisk 

mättnad eftersom många av svaren upplevdes snarlika. Teoretisk mättnad innebär att 

undersökaren under datainsamlingen slutligen inte genererar ny information vilket leder 

till att undersökaren kan avsluta dennes datainsamling (Bryman & Bell 2011).  
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Vidare kan det även riktas en viss kritik till att en intervju genomfördes via mejl på 

grund av respondentens tidsbrist. Att genomföra intervju via mejl är inte ett 

tillvägagångssätt att föredra då det förhindrar möjligheten att kommunicera verbalt. Det 

ger även utrymme för respondenten att undvika att svara på vissa frågor. Samtidigt 

anser vi det vara en användbar källa eftersom det är av intresse att förstå hur 

Akademibokhandeln tänker rent strategiskt.   

 

Eftersom vårt arbete har en karaktär liknande en fallstudie tillkommer härvid även en 

del svagheter. Christensen et al. (2010) menar att dess kvalitativa karaktär har 

kritiserats då det sägs att den enbart kan användas för explorativa förstudier vilket 

menas att de enbart kan ligga till grund för kvantitativa studier. Kritiken baseras på att 

fallstudier utgår från en flexibel och ostrukturerad logik som styr valet och 

kombinationen av datainsamlingen och dess tekniker. Den här typen av ansats ställer 

stora krav av forskaren då dess ostrukturerade form gör att det lätt kan fokuseras på fel 

saker (Christensen et al. 2010). En svårighet med ansatsen blir att då fokuset enbart 

ligger på ett enskilt fall kan aldrig studien helt representera verkligheten och därmed 

måste en viss försiktighet råda över de slutsatser som dras (Ejvegård 2009; Bell & 

Waters 2016).  

 

Slutligen var vår utgångspunkt att endast genomföra en fokusgrupp. Utifrån vår 

genomförda studie ser vi dock att fler fokusgrupper med fördel hade kunnat utföras för 

att ytterligare erhålla kunskap inom området.  

 

2.7.2 Källkritik  
Med källkritik innebär det att undersökaren bör ha ett kritiskt förhållningssätt till den 

information som insamlats enligt Backman et al. (2012). Thurén (2013) nämner tre 

källkritiska kriterier äkthet, beroende och tendens. Tendens hanterar eventuell värdering 

av information där den kan upplevas partisk eller om det finns motstridig information 

från andra källor. Undersökaren ska även ställa sig frågande till om källans information 

är beroende av andra källor (Thurén 2013). Vidare förklarar Backman et al. (2012) att 

äkthet innebär att ifrågasätta om källan verkligen är vad den utger sig för att vara. Även 

tiden är viktig vid källkritik eftersom källan är bättre ju mer aktuell den är menar 

författarna. 
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Vid våra sekundärkällor har om möjlighet alltid originalkällan kontrollerats och använts 

för att höja tillförlitligheten i informationen samt minska oberoendet mellan källor. För 

att minimera risken för partiska källor har vi genomgående i hela arbetet använt oss av 

ett större antal källor för att på så sätt styrka innehållet. Vidare för att de använda 

källorna ska vara aktuella har vid möjlighet använt den senast uppdaterade versionen 

samt använt oss av sökningstjänster som Onesearch.  

 

Gällande vår primärdata kan kritik riktas till att vi enbart har kvinnor i fokusgruppen. 

Målsättningen var att ha både män och kvinnor för att ta del av ett stort antal olika 

åsikter. Trots det lyckades vi erhålla olika och intressanta åsikter vid fokusgruppen som 

kom till stor användning. Det kan även riktas kritik till att vi vid fokusgruppen 

tillämpade ett bekvämlighetsurval som trots dess popularitet bör användas med viss 

försiktighet. Trots urvalsprocessen anser vi att samtliga respondenter var relevanta för 

den diskussion som fördes och framförde relevant information. 
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3 Teoretisk referensram 
Det här kapitlet kommer att visa den referensram som arbetet vidare kommer att utgå 

ifrån. Den kommer djupgående gå in på teorier angående service management, 

detaljhandel, kunden samt sinnesmarknadsföring. Slutligen kommer kapitlet att mynna 

ut i den undersökningsmodell som ligger till grund för analysen.  

 

3.1 Service Management  
3.1.1 Servicelandskap 
Chang (2016) beskriver servicelandskapet såsom miljön där kunden upplever en tjänst. 

Begreppet servicelandskap används alltså för att beskriva hur kunden upplever butikens 

fysiska miljö samt hur de fysiska attributen påverkar kundens uppfattning av 

upplevelsen. Chang (2016) hävdar att genom att tolka servicelandskapet som en 

tillgång och utforma servicelandskapet med en interiör som återspeglar varumärket 

möjliggör det att på ett djupare plan tillfredsställa företagets kunder. Vidare poängterar 

Zeithaml et al. (2013) att ett väl utformat servicelandskap är ett effektivt 

tillvägagångsätt för företag att positionera sig gentemot konkurrenterna. Williams och 

Dargel (2004) menar att det i dagens samhälle finns två olika typer av servicelandskap. 

Det fysiska servicelandskapet som kännetecknas av fysiska butiker samt det virtuella 

servicelandskapet som innefattar företagets internetsidor.  Bitner (1992) redogör för att 

hur servicelandskapet är utformat påverkar hur kunden under besöket kommer bete sig. 

Vidare förklarar författaren att kunden dessutom påverkas av hur personalen upplever 

servicelandskapet eftersom det i sin tur påverkar hur personalen beter sig i sitt möte 

med kunden.  

 

Enligt Bitner (1992) finns det olika aspekter företaget behöver ha i åtanke när 

servicelandskapet designas. Eftersom servicelandskapet innebär en möjlighet för 

företaget att förmedla sitt varumärke är det viktigt att det finns en kongruens mellan 

interiören samt varumärket. Reynolds och Harris (2009) menar att miljön i ett 

servicelandskap även kan fungera destruktivt för kunden och kan skapa en negativ 

upplevelse. Författarna menar genom att noggrant designa servicelandskapet är det 

alltså möjligt att förhindra eller lindra eventuella negativa kundupplevelser. Reynolds 

och Harris (2009) menar att då fungerar miljön istället tillfredsställande för kunden.  

 

 



  
 

26 

Bitner (1992)  klargör att servicelandskapet utgörs av två dimensioner, den vertikala 

dimensionen och den horisontella dimensionen. Vidare nämner författaren att den 

vertikala dimensionen syftar på vem inom servicelandskapet som utför tjänsten, det vill 

säga om det är kunden, personalen eller om aktiviteterna integrerar med varandra. 

Zeithaml et al. (2013) förtydligar att det generellt finns tre olika typer av tjänster som 

visar på ytterligheterna i ett servicelandskap. Det förekommer företag som bistår med 

tjänster där kundens nivå av deltagande är högt samtidigt som personalen generellt sett 

inte närvarar under tjänsteleveransen. Fortsättningsvis finns det även tjänster där 

kunden i stort sätt inte närvarar i servicelandskapet överhuvudtaget. Zeithaml et al. 

(2013) förtydligar att de här tjänsterna fokuserar ofta på att använda servicelandskapet 

för att motivera personalen och öka deras produktivitet eftersom kunden är en mycket 

begränsad del av tjänsten.  

 

Zeithaml et al. (2013) menar att det finns de tjänster där nivån av deltagande är 

någorlunda jämt mellan kunden och personalen. Vid de här tjänsterna är det 

synnerligen viktigt att ta hänsyn till servicelandskapets effekt både på kunden och på 

personalen, där fokus bör ligga på att attrahera och tillfredsställa alla inblandade genom 

servicelandskapets fysiska attribut menar Bitner (1992). Mokhtaran et al. (2015) 

påvisar genom deras undersökning att personalen som förekommer i servicelandskapet 

är ytterst viktig när det gäller hur kunden upplever kvaliteten på upplevelsen. 

Författarna menar att vid den här typen av tjänst spelar de anställda en mycket viktigare 

roll och genom att skapa en uppmuntrande miljö för de anställda påverkar det även i 

slutledet kundens upplevda kvalitet.  

 

Bitner (1992) beskriver vidare den horisontella dimensionen som präglas av 

servicelandskapets fysiska komplexitet. Författaren menar att olika servicelandskap 

kännetecknas av olika grader av komplexitet vilket ofta återspeglas i vad företaget 

avser att förmedla genom deras varumärke. Vidare beskriver Zeithaml et al. (2013) att 

de finns servicelandskap som präglas av att ha en mycket simpel utformning med få 

utrymmen och en begränsad utrustning. Att ta strategiska beslut angående 

servicelandskapet är i de här situationerna relativt rättfram, framförallt om kunden har 

ett lägre deltagande i situationen, men även där situationen inte innehåller interaktioner 

mellan personal och kund. Zeithaml et al. (2013) uttrycker att det finns servicelandskap 
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som istället kännetecknas av en hög komplexitet vilket i sin tur kräver en omfattande 

kunskap och förståelse för att utformas till sin fulla effektivitet.    

 

Vilnai-Yavnetz och Gilboa (2010) förtydligar vikten av hur kunden upplever 

servicelandskapet. Författarna menar att hur miljön ser ut även påverkar kundens totala 

upplevelse. Vidare poängterar de även vikten av att företaget skapar en känsla av 

förtroende eftersom det i sin tur påverkar lönsamheten. Vilnai-Yavnetz och Gilboa 

(2010) kom fram till är att det existerar ett samband mellan nivån av förtroende hos 

kunden samt nivån av renlighet i servicelandskapet. 

 

3.1.2 Virtuellt Servicelandskap         
Browne et al. (2004) påvisar att den tekniska utveckling som skett på marknaden har 

inneburit stora förändringar för hur företag utformar sina tjänster. Harris och Goode 

(2010) definierar det virtuella servicelandskapet som den virtuella miljö eller plattform 

där en tjänst utförs. Zeithaml et al. (2013) uttrycker att servicelandskap som figurerar 

på nätet är ett effektivt sätt för företag att kommunicera med sina kunder. Det virtuella 

servicelandskapet har under senare år genomgått stora förändringar samt upplevt en 

ökad popularitet som en konsekvens av en utökad konkurrens på internet konstaterar 

Hopkins et al. (2009).  

 

Rafaeli och Pratt (2006) förklarar att för många företag är det virtuella 

servicelandskapet den enda kontakt som sker med kunden vilket lägger ett stort ansvar 

på utformningen. Zeithaml et al. (2013) klargör att servicelandskapet ämnar både att 

tillfredsställa kundens behov samt lösa dennes problem. Reynolds och Harris (2009) 

menar att eftersom en stor del av försäljningen nu sker över internet har den virtuella 

miljön blivit essentiell för både företaget och kunden. Det har även inneburit flera 

utmaningar inför utformandet av den virtuella miljön. Även om inte köpet sker via 

internet menar Reynolds och Harris (2009) att det innebär en möjlighet för företag att 

etablera relationer samt skapa positiva associationer via det virtuella servicelandskapet. 

Hopkins et al. (2009) poängterar att ett företags hemsida kan på samma sätt som ett 

traditionellt servicelandskap genom hemsidans design och funktionalitet påverka både 

kunder och anställda i deras interaktion med företag.  
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Enligt Harris och Goode (2010) är faktorer kring det virtuella servicelandskapet relativt 

nytt och det finns därmed lite forskning kring fenomenet. Författarna har därför 

utvecklat en ram innehållande tre dimensioner som de anser vara viktiga vid 

utvecklandet av ett virtuellt servicelandskap som består av estetiskt tilltalande, online 

layout och funktionalitet samt finansiell säkerhet. Ramverket har enligt Harris och 

Goode (2010) utvecklats ur Bitners originalmodell som beskriver det fysiska 

servicelandskapet. Skillnaden är dock att det virtuella servicelandskapet även innehåller 

finansiell säkerhet vilket är ännu viktigare och mer riskfylld när det kommer till handel 

som sker över internet. Utöver det är det enligt Hopkins et al. (2009) även viktigt att 

uppmärksamma de omgivningsfaktorer som existerar samt miljöns tecken och 

symboler. De utgör tillsammans helhetsbilden av det virtuella servicelandskapet och 

påverkar hur kunden uppfattar miljön.  

 

3.1.3 Tjänstens värde  
Han et el. (2015) klargör att tillverkande företag idag utvecklas mot att även erbjuda 

tjänster vilket har inneburit ett stort lyft hos företagens tillväxt. Lovelock och Wirtz 

(2011) fortsätter med att diskutera att tjänster på senare år har upplevt en markant 

utökad popularitet. Författarna menar marknaden idag fokuserar mer på värdeskapande 

processer när det gäller tjänsteerbjudandet. Det har inneburit att skillnaden mellan 

renodlade tjänsteproducerande företag och företag som i första hand säljer fysiska varor 

minskat och blivit otydligare. Rust (1998) uttryckte redan under 90-talet att flertalet 

varuföretag även bör uppfatta sig själva som tjänsteföretag. Lovelock och Wirtz (2011) 

menar att för varuföretag är det ytterst viktigt att den tillkommande tjänsten ska fungera 

som en ytterligare attraktion mot den fysiska varan. Fortsättningsvis kan tjänsten även 

komplettera den fysiska produkten samt öka dess användbarhet vilket i sin tur höjer 

värdet för kunden. Monroe (1990) menar att det värde som kunden upplever är 

skillnaden mellan upplevd nytta samt upplevd uppoffring. 

 

Enligt Lovelock och Wirtz (2011) består tjänsteerbjudandet av tre delar som företaget 

behöver tänka på då de utformar sitt fullständiga tjänsteerbjudande. De här tre delarna 

är kärnprodukten, stödtjänster och leveransprocessen. Författarna klargör att 

kärnprodukten är den centrala delen av erbjudandet som erbjuder en lösning till det 

grundproblem som kunden har. Normann (2011) förtydligar att stödtjänster däremot är 

det som ackompanjerar kärnprodukten för att antingen underlätta dess användning, öka 
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tjänstens upplevda värde eller förbättra kundens helhetsupplevelse av tjänsten. 

Lovelock och Wirtz (2011) menar att leveransprocessen är den sista komponenten i 

utformningen av tjänsteerbjudandet och den avser de processer som företaget använder 

för att leverera kärnprodukten och de stödtjänster som företaget erbjuder. 

 

Grönroos och Voima (2013) menar att värdeskapande är en fundamental del av 

tjänstens roll. Vargo och Lusch (2004) fortsätter med att klargöra att allt värdeskapande 

innefattar att både tjänsteleverantören samt kunden aktivt deltar och har en 

medskapande roll. Vargo och Lusch (2012) menar att begreppet service dominant logic 

inte fokuserar på det som en tjänst fysiskt producerar utan har snarare ett fokus på det 

värde som tjänsten skapar. Författarna menar att värdet överförs från en aktör som 

besitter kunskap och kapacitet till en annan aktör. Tjänsten producerar alltså ett värde 

för kunden. Vidare anser Lusch och Nambisan (2015) att service dominant logic 

innefattar tre grundläggande element. Det första elementet gäller tjänstens eko-system 

vilket fungerar som en organiserande logik för att underlätta för aktörerna att 

genomföra byten under servicetillfället samt skapa värde. Författarna fortsätter med det 

andra elementet som rör tjänstens plattform som avser att öka tjänstens effektivitet 

genom dess resursutbud samt fungera som en mötesplats för innovation. Det tredje 

elementet, framhåller Lusch och Nambisan (2015), innefattar medskapandet från både 

tjänsteleverantörens och kundens sida.  

 

Williams och Aitken (2011) redogör för att service dominant logic även innefattar 10 

grundläggande utgångspunkter som integrerades i en övergripande modell. De menar 

att tjänsten är den fundamentala grunden gällande utbytet mellan kund och leverantör 

och att det indirekta utbytet kamouflerar detta. Vargo och Lusch (2012) fortsätter med 

att fysiska varor fungerar som ett hjälpmedel vid tjänster samt att företagets resurser är 

deras grundläggande konkurrensfördel. Författarna fortsätter med det femte påståendet 

som menar att alla ekonomier är tjänsteekonomier. De menar även att kunden alltid 

fungerar som en medaktör under värdeskapandeprocessen samt att ett företag aldrig kan 

leverera ett färdigt värde, utan endast kan erbjuda värdepropositioner. Williams och 

Aitken (2011) fortsätter med påståendet att ett företag som har ett tjänstecentrerat 

perspektiv därigenom även har ett utbrett kundperspektiv samt värderar relationen 

däremellan. De fortsätter med att alla sociala samt ekonomiska aktörer fungerar som 
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resurs integratörer samt att värdet som skapas alltid är unikt och avgörs alltid av 

kunden.  

 

3.1.4 Tjänstekvalitet 
Grönroos (2015) menar att service management avser att vägleda beslutsfattare i en 

organisation för att utveckla en stark tjänstekonkurrens. Enligt författaren ska service 

management betraktas ur kundens perspektiv och den avser att förbättra den levererade 

tjänsten och dess kvalitet. Även Edvardson och Larsson (2004) klargör att det är en klar 

fokusering på kundernas behov som karaktäriserar den moderna synen på tjänster och 

tjänstekvalitet och att det är det behovet som bör styra företagens erbjudande. 

Edvardsson och Witell (2012) framhåller att det traditionella begreppet på 

tjänstekvalitet på senare tid har diskuteras då företagen har gått från en varulogik till en 

tjänstelogik, det vill säga service dominant logic, vilket framkommit i tidigare kapitel.  

 

Då både begreppet tjänster samt begreppet kvalitet är mångtydiga och problematiska 

begrepp blir det svårt att definiera tjänstekvalitet vilket fastställs av både Garvin (1988) 

samt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998). Tjänster överlag har lägre 

kundtillfredsställelse på kvaliteten än produkter vilket Edvardsson och Witell (2012)  

anser har sin orsak i att konsumenter har lägre förväntningar på tjänsten än på en 

produkt. Författarna menar även att konsumenterna och medarbetarna har en stor 

påverkan på den upplevda kvaliteten speciellt i en negativ riktning.  

 

Det underlättar för företagen att ha en gemensam definition av tjänstekvalitet genom 

företaget samt att definitionen ska vara konkret och lätt att kommunicera både internet 

till medarbetarna samt externt till kunderna (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998; 

Edvardsson & Witell 2012). Författarna framhåller även att extern kvalitet har sitt 

ursprung i den interna kvaliteten, vilket gör att företagen måste ha nöjd och kunnig 

personal för att kunna uppnå kvalitet. En nyckel till att ha en positiv personal är att ha 

ett servicelandskap som är väl designat i sin layout, vilket tidigare har nämnts. Även 

Jordahl (2012) redovisar att nyckel till en bra och hög tjänstekvalitet är att ha nöjd 

personal då de skapar tjänsten tillsammans med kunderna. Författaren menar även att 

en hög tjänstekvalitet leder till nöjda och tillfredsställda kunder som blir mer lojala mot 

företaget.  
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Jordahl (2012) klargör att den totala upplevda tjänstekvaliteten som kunden upplever 

består av två olika dimensioner vilka är vad kunden förväntar sig av tjänsten och vad de 

verkligen upplever, vilket även fastställs av Grönroos (2015). Författarna framhåller 

även att det är i hur de här två dimensionerna samverkar som avgör hur kunden i 

slutändan upplever tjänstekvaliteten. Även Edvardsson och Witell (2012) klargör att 

tjänstekvalitet inte enbart handlar om att förverkliga kundernas förväntningar utan att 

den även handlar om att skapa en värdegrund genom företaget som ger vägledning till 

personalen och som kunderna anser har hög kvalitet. Zeithaml et al. (1990) klargör att 

det finns fem sammanfattande kvalitetsfaktorer som påverkar tjänstekvaliteten, även 

benämnda servqual, vilket går in under de två grundläggande dimensionerna för total 

upplevd tjänstekvalitet. De här fem kvalitetsfaktorerna är: 

• Pålitlighet (Reliability) - är tjänsteföretagets förmåga att utföra erbjudandet som 

de har lovat.  

• Påtaglighet (Tangibles)- innefattar alla saker inom tjänsten som kunderna kan 

uppfatta med sina fem sinnen. Några exempel på det är lokaler, utrustning och 

personal.  

• Anpassningsförmåga (Responsiveness) - är hur stor företagets vilja och förmåga 

att anpassa sig efter kunden är.  

• Tillförlitlighet (Assurance) - är fokuserad på företagets personal och innefattar 

deras kunskap och trovärdighet.  

• Empati (Empathy) - företagets förmåga att inta kundens perspektiv och sätta sig 

in i dennes situation.  

 

Douglas (2015) menar att en metod företag kan använda sig av för att kontrollera samt 

säkerhetsställa kvaliteten på företagets tjänster är genom så kallade mystery shoppers. 

En mystery shopper kan ge företaget grundlig information om tjänstekvaliteten ur 

konsumenternas perspektiv förklarar Peterman och Young (2015). Det är alltså 

individer som ska mäta och värdera immateriella upplevelser som utspelar sig under 

tjänsteleveransen (Ford et al. 2011). Ramesh (2010) menar att tekniken är särskilt 

relevant och användbar i butiker där personalens främsta uppgift är just försäljning av 

produkter och tjänster till kunder. Wilson (1998) beskriver det som en form av aktivt 

observerande. De nackdelar som är kopplade till användandet av mystery shoppers 

handlar främst om hur personalen upplever det, eftersom de kan uppleva processen som 
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hotfull samt att de kan känna sig observerade på ett negativt sätt menar Wilson (1998). 

Det kan i sin tur skapa en osäkerhet hos personalen.  

 

3.2 Detaljhandel 
3.2.1 Detaljhandel och butiken 
Detaljhandeln är en viktig del av dagens handel vilket Nordfält (2007) då han klargör 

att i de flesta länder i västvärlden motsvarar detaljhandeln mellan en tredjedel och 

hälften av BNP. Dessutom investeras stora resurser i den här sektorn varje år. 

Bäckström och Johansson (2005) redovisar också att detaljhandeln är till stor del 

komplex då den till största delen består av företag som utgörs av en kombination av 

tjänster och produkter. Sundström och Ericsson (2015) bekräftar komplexiteten 

ytterligare genom att klargöra att detaljhandeln som bransch befinner sig på en rörlig 

marknad, konsumentmarknaden, vilket gör att det är en bransch som ofta genomgår 

förändringar.  

 

Sundström och Ericsson (2015) lyfter även fram att den senaste och mest markanta 

förändringen som har skett inom den här sektorn är digitaliseringen och den har även 

lett till nya nyckelord för företagen. De nya nyckelorden är enligt författarna enkelhet, 

flexibilitet, bekvämlighet och transparens. Det ökar även kraven på en helhetssyn och 

på en bra styrning från företagen. Strategin leder också företagen till att kunna 

skräddarsy sina erbjudanden utifrån design och funktion samt service och kvalitet. Det 

fastställs även av Eskilsson och Fredriksson (2010) då de anser att design, funktion 

samt service och kvalitet är viktiga faktorer i och med att fler och fler köpbeslut tas 

inne i butikerna. Enligt Söderlund (2014) är butiken underskattad som 

marknadsföringsinstrument, vilket är ofördelaktigt då påverkan i butiker kan 

tillfredsställa fler konsumentbehov än att enbart inhandla produkter. Författaren menar 

att det i synnerhet kan påverka de sociala behoven som konsumenterna har.  

 

För att konkurrera i ett samhälle där det är allt svårare för företagen att konkurrera 

genom prisfokusering, går många företag från att fokusera på enstycksprodukter med 

stor volym till att fokusera på att höja sitt kundvärde (Sundström & Ericsson 2015). För 

att lyckas med den här strategin behöver därför företagen stärka sin varumärkesprofil 

och skapa en tydlig varumärkesidentitet. Eskilsson och Fredriksson (2010) klargör att 
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på dagens marknad betraktas butiken som ett viktigt varumärke för företagen och som 

en kanal där kundupplevelsen blir allt viktigare.  

 

För att öka kundupplevelsen i sina butiker har flertalet företag på dagens marknad 

kommit på lösningar såsom att erbjuda gratis WiFi i sina butiker samt att de har gjort en 

integration mellan deras fysiska butik och deras webbutik (Sundström & Ericsson 

2015). Integrationen kan se ut på olika sätt, till exempel kan företaget ha en mobilapp 

som hanterar integrationen mellan de olika försäljningskanalerna och vissa företag 

erbjuder ett litet sortiment i den fysiska butiken och sedan ett fullt sortiment över 

webben. Enligt författarna är det viktigt att e-butiken och den fysiska butiken går i 

samma stil för att integrationen mellan de olika kanalerna ska bli en sådan positiv 

upplevelse som möjligt för kunderna.  

 

Ett tillvägagångssätt att nå ut till en större kundkrets är att genomföra en breddning av 

verksamheten konstaterar Kapferer (2012). Författaren menar att genom att utöka 

produktkategorin möjliggör det för företaget att därigenom öka sitt marknadsinflytande. 

Samtidigt är det viktigt att de nya produktkategorierna är relevanta för företaget samt 

att det finns en kongruens mellan produkterna och företaget. Kapferer (2012) anser att 

om så inte är fallet kan en utvidgning i stället försvaga företaget genom att det inte 

överensstämmer med företagets personlighet. Normann (2011) menar att en breddning 

av ett företag kan bli problematiskt med tiden eftersom marknader och teknologin 

förändras i en snabb takt. Författaren menar att smalare företag som bidrar med 

specialiserade funktioner kan vara en stark konkurrent. Det medför att företag bör ha 

förståelse för marknaden och tidigt uppfatta eventuella förändringar för att i ett tidigt 

skede dra nytta av dem.  

 

3.2.2 E-handel 
Pihlsgård och Skandevall (2004) klargör att de första svenska e-butikerna började dyka 

upp redan år 1997 vilket även fastställs i en rapport om svenskarnas internetvanor från 

Posten et al. (2011). I rapporten redovisas det även att pionjärer inom e-handel var just 

bokbranschen som tidigt startade butiker på den nya marknaden. Tidigt efter e-handelns 

början kunde de största fördelarna med att konsumera via den här kanalen visas. Enligt 

Pihlsgård och Skandevall (2004) var de största fördelarna för konsumenterna dess 

lättillgänglighet, det vill säga att kunderna kan konsumera oavsett tid eller plats, och att 
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volymen av lagret kan vara mycket större än i en fysisk butik. Att fördelarna gäller 

även idag visar Postnord et al. (2014) i sin rapport om Svenskarnas e-handels vanor. 

Sundström och Ericsson (2015) redovisar att e-handeln i Sverige har, precis som i de 

flesta andra länder i västvärlden, haft en markant ökning de senaste åren. Författarna 

redovisar även att under de senaste åren motsvarar detaljhandelsförsäljningen över 

internet tio procent av den totala omsättningen från handeln. Larsson (2014) framhåller 

dock att Sverige har gått in i en ny fas av e-handeln och att den fasen är mer mogen, där 

både kedjor och renodlade e-handelsföretag aktivt arbetar med e-handeln.  

 

3.2.3 Multikanal- och Omnikanalstrategi 
Multikanalstrategi innebär att ett förtag har servicelandskap på flera kanaler så som 

internet och i den fysiska världen. Kan et al. (2015) klargör att multikanalstrategin är 

fördelaktig då företagen kan skaffa sig fler marknadsandelar då de arbetar på fler 

kanaler. Författarna framhåller att en av de största utmaningar för de företag som 

använder sig av multikanalstrategi är de ska utforma och sköta de olika kanalerna på ett 

sådant sätt att de integreras sömlöst med varandra. Kan et al. (2015) klarlägger också 

att huvudmålet med att skapa en sömlös och positiv kundupplevelse över de olika 

kanalerna är att få en gemensam och synergistisk effekt mellan dem. Larsson (2014) 

framhåller också att en multikanalstrategi innebär att en mindre butiksyta blir mer 

effektiv för företaget då enbart de produkter som säljer bra erbjuds i butiken och resten 

säljs via e-handeln. En nackdel med multikanalstrategin, enligt Pophal (2015), är att de 

olika kanalerna delas upp och sköts om var och en för sig vilket gör att det utvecklas en 

konkurrens mellan de olika kanalerna i stället för ett samarbete. Förslaget från 

författaren då är att öka integrationen mellan de olika kanalerna för att skapa en 

gemensam upplevelse för kunderna.  

 

Vidare benämner Piotrowicz och Cuthbertson (2014) strategin som en 

omnikanalstrategi där syftet är att öka integrationen mellan de olika kanalerna och 

leverera en och samma kundupplevelse oavsett vilken kanal kunden konsumerar via. 

Genom omnikanalstrategin kan konsumenterna röra sig fritt mellan de olika kanalerna 

som företaget har genom enbart en transaktionsprocess (Rosenblum & Kilcourse 2013). 

Transaktionen bör vara smidig och enhetlig som möjligt för att konsumentupplevelsen 

ska bli positiv oavsett kanal som används. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) anser att 
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i och med att de olika kanalerna sköts som en enhet blir den upplevda interaktionen inte 

med kanalen utan istället med själva varumärket.  

 

En del av de företag som har en omnikanalstrategi har börjat med att använda sina 

fysiska butiker som så kallade showrooms. Enligt Bell et al. (2014) är showrooms när 

företaget har en fysisk butik där de visar sina produkter men konsumenten sedan måste 

köpa den via e-handeln. Författarna menar att de fördelar som kommer av en sådan 

strategi är att de kan kommunicera med konsumenten över flera kanaler plus att 

konsumenterna kan röra vid produkter innan de köper dem vilket enbart har varit 

förbehållet de fysiska butikerna innan. En annan fördel med showrooms, enligt Bell et 

al. (2014), är att företagen då erhåller de olika fördelarna som kommer från båda 

kanalerna på ett mer effektivt sätt. Dock anser författarna att det är en strategi som 

främst används av företag som funnits på internet först.  

 

3.3 Kunden 
3.3.1 Kundens roll 
Payne et al. (2008) beskriver att det traditionella synsättet på relationen mellan kund 

och företag är att företaget producerar varor och kunden konsumerar varorna. Vargo 

och Lush (2008) redovisar att marknaden dock har sett ett skifte från att enbart ha ett 

produktperspektiv till att ha ett utökat tjänsteperspektiv då kunden idag har möjlighet 

att kommunicera med företaget under både produktionsprocessen samt under 

försäljningsprocessen. Gummesson (1998) ansåg redan under slutet av 90-talet att 

tjänsteutbudet såg mycket olika ut beroende på om företaget var ett renodlat 

tjänsteföretag eller ett företag som sålde fysiska varor. Haumann et al. (2015) 

framhåller att integration av kunden i produktionen av en tjänst finns i flertalet företag. 

Payne et al. (2008) menar att kommunikationen mellan företaget och kunden bör ses 

som ett tillfälle att öka kunskapen om varandra för att maximera nyttan av dialogen. 

Författaren anser att det är genom den utökade kommunikationen som kunden genom 

sitt eget agerande och medarbetande har möjlighet att öka värdet med den tjänst eller 

produkt som företaget erbjuder som grund.  

 

Gummesson (1998) belyser att när det gäller tjänsteföretag är mötet i servicelandskapet 

helt avgörande. Det eftersom kunden är närvarande från tjänstens produktion till 

slutprodukt, vilket inte gäller företag som tillverkar varor där kunden endast är 
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närvarande när varan slutligen är tillverkad. Vad gäller tjänsten poängterar Gummesson 

(1998) att kundens bidrag till tjänsten påverkar såväl kvaliteten samt produktiviteten 

där kunden bör betraktas som en värdeskapande tillgång.  

 

Heidenreich et al. (2015) nämner att forskning visar att en kunds deltagande i 

genomförandet av en tjänst har positiva effekter på såväl kund som företag. Författarna 

menar att det är ett effektivt sätt att hantera förändringar i kunders efterfråga samtidigt 

som kunden genom deltagandet upplever en ökad känsla av tillfredsställelse. 

Gummesson (1998) betonar att kvaliteten på tjänsten direkt är beroende av både 

tjänsteleverantörens samt kundens bidrag. Zeithaml et al. (2013) nämner att företag kan 

använda kundens strävan efter att uppnå en hög tillfredsställelse i hur de utformar 

tjänsteerbjudandet. De menar att företagets kunder sällan motiveras av att deras 

deltagande under tjänsten ökar företagets produktivitet, däremot upplever de en hög 

motivation när det direkt är kopplat till deras personliga grad av tillfredsställelse som 

tjänsten tillför. Rytting (2006) påpekar att genom ett effektivt kunddeltagande kan 

företaget därmed påverka tjänstens totala kvalitet. Kunder påverkar även kvaliteten när 

de ifrågasätter tjänsten, påpekar brister samt tar ett eget ansvar vad gäller resultatet av 

tjänsten.  

 

Cossío-Silva et al. (2016) menar att ett möte mellan en organisation och en kund kan 

vidare leda till att en relation utvecklas, dock är det inte alltid fallet. Även om en 

relation blivit etablerad innebär det inte att en kund väljer att vara lojal. Grönroos 

(2015) menar att trots det är det en grundläggande förutsättning för företaget att försöka 

skapa lojalitet mellan kunden och företaget.  

 

Grönroos (2015) redovisar att det även finns ett samband mellan kundlojalitet samt 

kundlönsamhet. Cossío-Silva et al. (2016) poängterar att framgångsrikt erhålla en 

kunds lojalitet anses tillhöra ett företags främsta tillgångar och kan på många sätt 

tillämpas som en konkurrensfördel. Vidare anser författarna att företag bör förstå hur 

deras kunder uppfattar det egna deltagandet i värdeskapandet under tjänsteutbytet 

eftersom att det påverkar kundens lojalitet mot företaget. Storbacka och Lehtinen 

(2012) menar att utveckla effektiva lösningar för kunden är viktigt för att företaget ska 

ha förståelse för relationens karaktär samt förstå kundens värdeskapande process.  
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Cossío-Silva et al. (2016) anser även att kundens värdeskapande tillhör de mest 

lättillgängliga konkurrensfördelarna och anses dessutom vara mycket lätt att 

implementera i företagets strategi. Företag kan utöka deras andel customer co-creation 

för att reducera risken för ett misslyckat tjänsteutbud. Författarna förklarar att tjänster 

med en hög andel customer co-creation har visats förstärka ett företags kundrelationer 

enbart om tjänsten genomförs korrekt (Cossí-Silva et al. 2016).  

 

Samtidigt betonar Heidenreich et al. (2015) att det även finns viktiga nackdelar 

gällande customer co-creation som det krävs kunskap om för att uppnå maximal 

effektivitet. Kunder som utsätts för en tjänst med hög andel customer co-creation 

riskerar att uppleva en högre nivå av missnöjdhet än en tjänst med en låg andel. 

Författarna menar att ett högre medskapande av kunderna ökar förväntningarna vilket i 

sin tur sätter högre press på företaget att leverera en högt värderad tjänst. Det medför ett 

större ansvar för företagen eftersom även om det finns möjlighet till ökad kundlojalitet 

samt en högre effektivitet, finns det dessvärre även en risk för en högre 

kundmissnöjdhet om tjänsten utförs på ett undermåligt sätt som inte möter kundens 

förväntningar. Heidenreich et al. (2015) fortsätter med att poängtera att det i stort sätt är 

omöjligt att genomföra en hundraprocentigt korrekt tjänst med en totalt nöjd kund. 

Fokus bör därmed ligga på att minimera risken för misstag genom att erbjuda 

detaljerade och kundvänliga instruktioner samt hjälpmedel för deras kunder. 

Kundprocessen bör även konstant utvärderas för att i ett tidigt skede upptäcka 

eventuella problem och genom det öka kunskapen om kundens upplevelse av tjänsten. 

Författarna konstaterar att företaget slutligen även bör utveckla en strategi för hur de 

hanterar samt återhämtar sig efter eventuella misslyckanden vilket bör baseras på nivån 

av kundens nivå av involvering. Sammanfattningsvis bör processen customer co-

creations alla steg tas på största allvar för att uppnå ett positivt resultat och bör inte 

implementeras om företaget upplever en bristande kunskap inom strategin eftersom det 

kan ha onödiga konsekvenser.  

 

3.3.2 Målgrupp 
McDonald och Dunbar (2012) hävdar att det idag blivit tydligt att företag inte har 

möjlighet att tillfredsställa alla kunder på marknaden på likartat sätt. Författarna 

framhåller att det är eftersom kunder uppfattar situationer olika, de har ofta olika behov 

och konsumtionsmönster samt att de är för utspridda rent geografiskt. Enligt Blythe 
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(2006) är processen där segmentet klargörs nödvändig för företaget eftersom det är 

omöjligt att genom en enda produkt tillfredsställa en hel kundskara. Författaren menar 

genom att identifiera olika kundsegment är det möjligt för företag att uppnå en högre 

kundnöjdhet. Peter och Olson (2008) uttrycker att framgångsrika företag fokuserar 

därmed på en specifik kundmålgrupp. Författarna redovisar att förr använde företag sin 

marknadsföring på ett opersonligt sätt när de koncentrerade sig på en kundmålgrupp. 

Även om de kunde uppfatta målgruppens generella egenskaper hade de ingen strategi 

för att precisera enskilda kunders behov. Peter och Olson (2008) framhåller däremot att 

dagens teknologi presenterar otaliga möjligheter till individualisering.  Genom att 

samla in detaljerad information från ett stort antal kunder inom kundmålgruppen kan 

företagen skräddarsy marknadsföringen därefter.  

 

Grönroos (2015) förklarar att först och främst måste företag dela upp kunderna i 

homogena segment. Därefter väljs ett mindre antal segment ut för att fungera som deras 

kundmålgrupper. Blythe (2006) menar att för att ett segment ska vara användbart krävs 

att följande egenskaper uppfylls. Först och främst måste segmentet vara mätbart. 

Segmentets innehåll måste kunna identifieras och antalet måste vara tydligt. Författaren 

fortsätter med att företaget måste kunna kommunicera med hela segmentet som en 

helhet samt att det är viktigt att storleken på segmentet är tillräckligt stort. En annan 

viktig egenskap ett segment bör besitta är att medlemmarnas behov är likartade vilket 

gör att kommunikationen blir effektiv. Slutligen anser Blythe (2006) att det även är 

viktigt att segmentet är stabilt och inte genomgår några större förändringar vare sig i 

innehållet av kunder eller deras behov.  

 

Grönroos (2015) framhåller att i ett tjänstesammanhang är det särskilt svårt att möta 

kundens behov eftersom interaktionen med andra kunder under tjänsteleveransen kan 

påverka hur kunden uppfattar tjänsten. Vidare förtydligar författaren att kunder som har 

en etablerad relation till företaget vill behandlas med hänsyn till deras individuella 

behov trots att de tillhör ett större segment, vilket är vidare möjligt under det personliga 

mötet med kunden. Även Schmitt (2003) poängterar att företag idag inte ska uppfatta 

konsumenterna som en stor homogen grupp, utan i stället i större utsträckning se de 

enskilda individerna. Författaren menar att det mer individbaserade tillvägagångssättet 

möjliggör för företaget att erbjuda en högre kvalitet för deras målgrupper. Schmitt 

(2003) fortsätter med att förklara att företag även bör ta hänsyn till den sociokulturella 



  
 

39 

kontexten branschen figurerar i, där segmenten i stor utsträckning påverkas av olika 

samhällstrender.  

 

  3.4 Sinnesmarknadsföring 
3.4.1 Definition 
Redan 1974 forskade Kotler på hur butiken och dess atmosfär kunde användas som ett 

marknadsföringsverktyg då han delade in butikens attribut efter några av människans 

sinnen (Kotler 1974). Indelningen ser ut som följande: 

• Synen - Färg, ljusstyrka, storlek och form 

• Hörseln - Volym och frekvens 

• Lukt - Doft och fräschör 

• Känsel - Temperatur, luftfuktighet, mjukhet och lenhet  

 

Trots att det är ett signifikant och viktigt ämne, har liknande forskning sedan förskjutits 

till fördel för andra teorier. Ett skifte har dock setts de senaste åren då företag som 

Starbucks har skaffat sig en konkurrensfördel genom att använda sig av en mer 

multisensorisk kundupplevelse, vilket har gjort den här typen av marknadsföring 

synnerligen aktuell (Pine & Gilmore 2011). Detta skifte är något som också Krishna 

och Schwarz (2014) uppmärksammar då de påpekar det ökade intresset för 

sinnesmarknadsföringen. Krishna (2010) anser även att varumärket som 

marknadsföring har länge varit själv i centrum för företagen och därmed har andra delar 

som hade kunnat utveckla marknadsföringen legat i skymundan.  

 
Pine och Gilmore (2011) klargör att det pågår ett byte från en tjänsteekonomi till en 

upplevelseekonomi och skälet till det anses vara för att konkurrensen på dagens 

marknad har hårdnat och därmed ökar kraven på företagens förmåga att positionera sig 

och differentiera sig för att överleva. Hultén (2014) anger att en av de primära 

utgångspunkterna för sinnesmarknadsföring är att företagen genom sitt varumärke 

erbjuder konsumenterna en mer personlig sinnesupplevelse än vad tidigare 

marknadsföringsstrategier har lyckats med. Hultén definierar sinnesmarknadsföring 

som:  
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“En serviceprocess som fokuserar sinnesupplevelser och sinnesstrategier 

med målet att skapa en multisensorisk varumärkesupplevelse för 

konsumenter som stödjer individens identitetsskapande genom sinnet och de 

fem sinnena för att generera konsumentvärde, konsumentupplevelser och 

varumärkes image” - Hultén s.126, 2014 

 

Spence et al. (2014) klargör att forskning har kommit fram till att det finns en allmänt 

positiv attityd gentemot sensorisk stimuli. Författarna menar att konsumenterna mår 

bättre, är mer nöjda med sitt köp, och visar ett mer fördelaktigt beteende vid den givna 

stimulin. 

 

3.4.2 De olika sinnena 
Känsel 
Både Underhill (2009) och Hultén (2012) visar på att konsumenter är mer villiga att 

köpa en vara om de har en möjlighet att ta på den innan köpet och de visar även på att 

de är villiga att betala mer för produkterna. Dock framhåller Argo et al. (2006) att det 

finns en negativ sida till att ta på produkter då det visar sig att konsumenter är mindre 

villiga att köpa en tidning om den ligger överst i en hög. Det visar på en motsägelse då 

de flesta konsumenter är mer villiga att köpa en produkt då de får röra den men är mer 

ovilliga att köpa en produkt som har rörts av många andra konsumenter.  

 

Under känselsinnet ingår temperaturen i butiken, vilket Hadi et al. (2013) visar, har en 

påverkan på hur konsumenterna köper produkter. Författaren framhåller att i en butik 

med lägre temperatur blir konsumenterna mer emotionella och får ett mer hedoniskt 

köpbeteende medan i butiker med högre temperatur tar de mer rationella beslut och 

nytto-alternativen får en fördel. Spence et al. (2014) anser att känseln är ett viktigt sinne 

men att det dock är outforskat i butiksmiljön. Därför hoppas författaren på att mer 

forskning kommer att utföras inom just den här stimulin då den forskning som finns 

visar på att känsel har en stor påverkan på kundens välbehag. Författaren menar även 

att det är viktigt att konsumenterna är bekväma i butiken samt att uppmuntra dem till att 

ta på varusortimentet är nyckeln till framgång för flera företag.  
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Lukt 
Redan 1935 kom Laird fram till att luktsinnet har det starkaste minnet av de olika 

sinnena, då individer efter flera år kan komma ihåg en speciell doft efter att ha luktat på 

den en gång (Laird 1935). Det faktumet fastställs även av Krishna (2010) som även 

klargör att just produkter och butiker med specifika dofter är speciellt lätta att komma 

ihåg.  

 

Hultén (2014) framhåller att luktsinnet stimuleras omedvetet på individen då vi 

påverkas av dofter i vår omgivning. Viss forskning tyder på att de dofter som går 

obemärkta förbi har en större inverkan på konsumenters beteende än de som 

konsumenterna registrerar tydligt (Li et al. 2007). De här dofterna, som kan vara både 

artificiella och naturliga, kan påverka en individ på både ett positivt och negativt sätt. 

Hultén (2014) klargör också att det är vanligt att använda sig av dofter i butiksmiljöer 

för att framkalla en positiv shoppingupplevelse för konsumenten. I och med det anger 

Spence et al. (2014) att en tilldragande doft kan öka försäljningen och därmed har vissa 

företag, till exempel Samsung, lagt till specifika dofter i sina butiker vilket är i symbios 

med resten av varumärket. Hultén (2014) framhåller även att personalen i butikerna 

arbetar mer effektivt och sätter högre mål om doften i butiken upplevs behaglig. 

Författaren menar att dofter som exempelvis kaffe har en förmåga att skapa trivsel hos 

kunderna och personalen. Parsons (2009) menar att i butiker som normalt är doftlösa 

kunde associationsdofter påverka kunderna positivt. Baserat på deras empiriska studie 

kom de fram till att just kaffedoft karaktäriserade en bokhandeln. Författaren betonar 

samtidigt att tillföra en doft som inte går att associeras till butikens koncept utan endast 

anses vara behaglig kan ha motsatt effekt på kunderna och leda till negativa 

associationer.   

 

Smak 
Enligt Hultén (2014) inkluderas både den gastronomiska smaken samt den estetiska 

smaken under begreppet smak. Med den gastronomiska smaken menas den 

smakupplevelse som exempelvis en maträtt åberopar medan den estetiska smaken 

hanterar exempelvis en individs personliga klädsmak. Författaren menar att det genom 

smaken även går att påverka kundernas känslor och faktiska beteende. Enligt Krishna 

(2010) påverkas även upplevelsen av smaken till stor del av de fyra övriga sinnen. 
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Hultén (2014) förtydligar med att exempelvis hur varan upplevs i handen genom 

känselsinnet slutligen även påverkar hur produkten smakar rent gastronomiskt. 

  

Det har idag blivit betydligt vanligare att företag inkluderat smaksinnet i butiksmiljön 

för att därigenom förstärka kundens upplevelse menar Hultén (2014) där exempel som 

biograf och bokhandel nämns. Fortsättningsvis anser författaren att smakupplevelser i 

butiksmiljö även är ett sätt för företag att differentiera sig mot sina konkurrenter men 

även ett sätt att förstärka varumärkesupplevelsen. Hultén (2014) menar att företag bör 

oberoende vilken bransch de figurerar i på något sätt inkludera smakupplevelser och 

därigenom återspegla och kommunicera företagets identitet. 

 

Syn 
Enligt Spence et al. (2014) har visuella stimuli ofta en direkt positiv effekt på 

konsumenternas shoppingbeteende. Synsinnet hos en människa fungerar på så vis att 

det ska uppfatta förändringar i miljön enligt Hultén (2014). Författaren menar att med 

det som grund kan företag kontinuerligt förändra detaljer i miljön för att väcka 

uppmärksamheten hos kunderna. Nordfält (2007) klargör att ett av de sensoriska stimuli 

inom shoppingmiljön som påverkar mest är färgen. Författaren framhåller att det beror 

på att synen är de sinne som fångar upp mest information samt att färg i sig är en av de 

perceptuellt informationsrikaste visuella dimensionerna. Även Lehrl et al. (2007) 

redogör för den psykologiska forskning som visar att färgen och ljusstyrkan av en butik 

kan påverka nivån av stimuli i butiken. Enligt flera undersökningar påverkar ljuset och 

färgen humöret och det känslomässiga tillståndet hos konsumenterna (Evans 2002). I 

och med det fastställer Spence et al. (2014) att det är den visuella delen av 

servicelandskapet som företagen lägger ner mest resurser. Hultén (2014) klargör att 

tillföra en tydligare belysning på olika försäljningserbjudande i butiksmiljön har en 

positiv påverkan på kundens beteende samt uppmuntrar till att attrahera och behålla 

kunden i butiken. Författaren fortsätter med att butiker där servicemiljön har en svagare 

belysning reagerar konsumenter med korrekt på förekommande stimulin vilket ökar 

konsumentens intresse för produkterna och påverkar deras fantasier.  

 

Labreque och Milne (2013) klargör att de färger som tillhör vissa företag och dess 

varumärke framkallar associationer för konsumenterna och underlättar för dem i 

identifieringen av varumärken. De färger som tillhör Akademibokhandeln brukar 
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associeras med billiga erbjudande (Orange) samt exklusiva produkter (Svart) (Jacobs et 

al. 1991). Forskning som kombinerar ljus och färgexperiment visar, enligt Nordfält 

(2007), att kombinationen med orange färg och svagt ljus i butiken har en positiv 

påverkan på hur prisvärdheten uppfattas. Författaren framhåller dock att orange färg 

med stark belysning hade en negativ effekt på konsumenternas köpbeteende.  

 

Nordfält (2007) visar även på att användningen av skyltar i butiken oftast har en positiv 

påverkan på konsumentbeteendet. Skyltarna bör, enligt författaren, vara utformade på 

så vis att de först fångar uppmärksamheten hos kunden och sedan är det fördelaktigt att 

ha ett säljande budskap på skylten utöver enbart prisinformation då de ökar 

köpbeteendet hos konsumenten.  

 

Hörsel 
Garlin och Owen (2006) gjorde en meta-analys vilket klargjorde att enbart förekomsten 

av musik i en butik hade en positiv effekt på konsumenternas beteende, speciellt om 

musiken som spelades kändes igen. Analysen visade även på att musik med ett 

långsammare tempo och som spelas på en lägre volym gör att konsumenterna stannar i 

butiken längre. Musiktempot är även det som har högst effekt på kundernas 

upphetsning. Hultén (2014) redovisar att ett lugnare musiktempo innebär inte enbart att 

kunderna stannar kvar längre i butiken utan som en effekt ökar deras genomsnittliga 

utgifter också. Spence et al. (2014) framhåller att ljud i en butiksmiljö är som mest 

effektivt när den optimala nivån av stimuli är uppnådd. Hultén (2014) förklarar att 

musik alltså har förmågan att påverka individers beteende där framförallt deras rörelse 

påverkas.  

 

Redan 1986 visade Park och Young att musik påverkade konsumentbeteendet positivt 

vid produkter som har ett lågt engagemang medan det påverkade konsumentbeteendet 

negativt vid produkter med ett högt engagemang (Park & Young 1986). Annan 

forskning visar även på att konsumenter påverkas mer av auditiv stimuli i de 

produktkategorier som har en mer experimentell natur (Spence et al. 2014). Författarna 

menar att produkter med sådan natur är till exempel vin då en konsument inte kan veta 

innan de köper en ny typ av vin hur den kommer att smaka utan får förlita sig på 

produktens yttre när de gör sitt val. Det är något som även kan sägas om böcker vilket 

gör att de kan anses vara en experimentell vara.  
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När valet av genre på musiken ska väljas i butiken, nämner Hultén (2014) att klassisk 

musik i en butik kan göra att produkterna anses ha en högre prisklass. Författaren 

framhäver även att musiken i butiken måste anpassas för att stämma överens med 

sammanhanget den spelas i för att öka trovärdigheten i servicelandskapet, vilket kallas 

för musikkongruens. Med kongruens menas att musiken stämmer överens med resten 

av servicelandskapets interiör och attribut. Demoulin (2011) visade i en studie på att 

kongruensen i valet av musik ökar välbehaget hos konsumenterna vilket leder till högre 

tillfredsställelse med tjänsten. Studien visade även på att den har en positiv inverkan på 

den informationshantering som sker. Morrison och Beverland (2003) framhåller att 

musikkongruensen även behöver sträcka sig till företagets varumärke och värderingar 

då konsumenten på så sätt kan skapa känslomässiga band till varumärket. På grund av 

liknande studier framhåller Bashford (2010) att det blir vanligare att företag investerar i 

att ha en distinkt ljudstrategi för deras butiker då de har upptäckt de fördelar som kan 

komma utav det.  

 

3.4.3 Multisensorisk stimuli 
Kumar (2014) framhåller att det blir allt viktigare för företagen att påverka kunderna på 

nya sätt för att få ge dem en mer positiv upplevelse av företaget. Spence et al. (2014) 

fastställer att konsumenter tycker ett multisensoriskt servicelandskap är mer tilltalande 

och mer engagerande än ett servicelandskap där enbart ett fåtal av sinnena blir 

stimulerade. Författarna menar även att det behöver vara kongruens mellan de olika 

sinnenas stimuli för att konsumenterna ska tycka om det, vilket gör det till en kritisk 

punkt som företagen bör tänka på. Kumar (2014) anser också att kunderna får en 

djupare helhetsupplevelse av företaget av de synergier som uppstår från samspelet 

mellan sinnena. I en studie av Mattila och Wirtz (2011) bekräftades det då resultaten 

indikerade på att om musiken och doften hade kongruens ansåg konsumenterna att 

servicelandskapet var bättre, impulsköp ökade samt att det blev en högre nivå av 

tillfredställelse.  

 

Det som är risken med att addera fler sensoriska stimulin i ett servicelandskap är att 

företagen riskerar sensory overload hos konsumenterna, det vill säga att det blir en 

överbelastning av sinnena och servicelandskapet anses vara obehagligt och 

konsumenterna vill ta sig därifrån (Spence et al. 2014). Författarna menar också att 

sensory overload kommer mycket snabbare om det inte är kongruens emellan de olika 
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sinnenas stimulin i butiken. Spence (2002) anser att det kan vara svårt för företagen att 

identifiera vilka stimulin som passar ihop i den miljö som de ska vara i. Därför menar 

författaren att det borde vara mer lämpligt för företagen att tänka att sinnena är enskilda 

kanaler av information som skall fram till konsumenterna. Något annat som företagen 

behöver ha i åtanke när de utvecklar en multisensorisk strategi, enligt Morrin och 

Chebat (2005), är att olika sensoriska stimuli attraherar olika typer av konsumenter. Till 

exempel påverkas impulsiva konsumenter mer av stimuli som musik medan de mindre 

impulsiva konsumenterna påverkas mer av stimuli som påverkar lukten.   

 

3.5 Undersökningsmodell 

 
Figur 3.1 Undersökningsmodell, Källa: Egen modell 

 

Med utgångspunkt i vårt syfte och från den teoretiska referensramen har vi formulerat 

ovanstående undersökningsmodell. De tre huvuddelarna är kunden, servicelandskapet 

och ytterligare utveckling där de har en central roll i arbetet och är naturligt kopplade 

till både analys och slutsats. De underbegrepp som visas i figuren är relaterat till 

forskningsfrågan och slutligen är allt kopplat till Akademibokhandelns framtida 

utvecklingsmöjligheter. 
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Samtliga begrepp i undersökningsmodellen har sin grund i de teoretiska områden som 

vi anser relevanta för Akademibokhandelns framtida utveckling vilket presenterades 

tidigare. Där Akademibokhandeln genom kunden, servicelandskapet samt 

utvecklingsposterna kan stärka sin position inom bokbranschen för att skapa 

välutvecklade kundupplevelser. I vår undersökningsmodell har just servicelandskapet 

samt ytterligare utvecklingen en särskilt vital roll i vårt arbete vilket presenteras i ett 

senare kapitel. 

  

Undersökningsmodellen baseras även på tidigare presenterad intervjuguide samt 

operationaliseringstabell vilket gör att den spelar en central roll i den empiriska 

insamlingen för att därigenom erhålla relevant data till vårt problem. Slutligen ligger 

den till grund för vårt analyskapitel där strukturen bygger på modellen.  
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4 Empiriskt resultat 
I det här kapitlet kommer det empiriska resultatet att redovisas. Inledningsvis kommer 

vi att delge information om intervjuernas struktur för att sedan presentera en kortfattad 

företagspresentation. Den kvalitativa resultatpresentationen struktureras sedan efter de 

tre grundbegreppen kunden, servicelandskapet och ytterligare utveckling. Relevanta 

uttalande från såväl djupintervjuerna som fokusgruppen kommer att redovisas under 

dessa tre rubriker separat.  

 

Under samtliga intervjutillfällen diskuterade vi våra tre grundbegrepp kunden, 

servicelandskapet samt Akademibokhandelns framtida utveckling med respondenterna. 

Vi har vidare under presentationen av resultatet valt att poängtera vissa delbegrepp som 

var av vikt under intervjuerna för att utifrån de presentera ett detaljerat resultat. Även 

om vi utgick från huvudbegreppen under intervjutillfällena framställdes aldrig 

färdigskrivna frågor utan frågorna var av en öppen karaktär för att påverka 

respondenterna så lite som möjligt.  

 

Vid våra personliga intervjuer intervjuade vi sex individer från olika delar av 

bokbranschen, där tre utav dem har chefsposter på olika Akademibokhandlare. Det 

gjordes för att få en så bred bild av branschen som möjligt samt en djupare förståelse 

för Akademibokhandeln som företag genom deras olika infallsvinklar. Respondenterna 

var följande: 

• Respondent A, butikschef på Akademibokhandeln på en mindre tätort 

• Respondent B, butikschef på Akademibokhandeln på en mindre tätort 

• Respondent C, butikschef på Akademibokhandeln på en större tätort i Sverige  

• Respondent D, styrelseordförande för en förening inom bokbranschen 

• Respondent E, högre chefsbefattning på Akademibokhandeln 

• Respondent F, verkställande direktör för ett mindre fristående bokförlag 

 

Vid fokusgruppen närvarade 7 respondenter. Bland respondenterna fanns både de som 

var kunder till Akademibokhandeln samt de som inte var det för att uppmuntra till en 

bred diskussion. För ytterligare information om respondenterna se bilaga C.   
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4.1 Företagspresentation  
Akademibokhandeln är en av de största aktörerna på den svenska bokmarknaden 

(Akademibokhandeln 2015a). De är även en av Sveriges ledande bokhandelskedjor 

med 120 butiker utspridda över hela landet där butikerna är både centralägda och 

franchise-butiker. De bildades 1992 då bokhandlarna Academeus AB och Esselte AB 

köptes upp av Konsumentföreningen Stockholm och sedan slogs ihop och skapade 

Akademibokhandeln. Under år 2013 slogs Akademibokhandeln ihop med bokkedjan 

Bokia och valde då att fortsätta under namnet Akademibokhandeln då de var ledande på 

bokmarknaden (Cordenius 2013). I mars 2014 köptes näthandelskedjan Bokus upp och 

blev genom det dotterbolag till Akademibokhandeln (Bokus 2015).  

 

Akademibokhandeln erbjuder sina kunder, som är både privatpersoner, företag och 

offentlig verksamhet, ett brett sortiment av både böcker och kontorsmaterial. Deras 

ambition är att de vill vara ett nav i kulturlivet och en mötesplats där barn sporras att 

utveckla sin läsförmåga. Deras vision är att de ska erbjuda ”Läsglädje för alla, varje 

dag” (Akademibokhandeln 2015a). Akademibokhandeln började under 2015 med ett 

nytt koncept som heter Låna & Läsa. Konceptet innebär att kunderna betalar en 

abonnemangsavgift och får sedan välja bland de nya boktitlarna att låna och sedan läsa 

(Akademibokhandeln 2015b).   

 

KF som var Akademibokhandelns huvudägare från början äger också Nordstedts 

förlag, som är ett av de största förlagen i Sverige, vilket gjorde att de hade ett stort 

inflytande över hur bokmarknaden såg ut (Coop 2015b). KF sålde dock sin aktieandel 

av Akademibokhandel under år 2015 till riskkapitalistbolaget Accent Equity, då de ville 

fokusera mer på sin dagligvaruhandel (Coop 2015a). Enligt Eriksson (2015) ses det 

som något positivt för Akademibokhandeln då de, trots att de är Sveriges ledande 

kedja, också har känt av den kris som har varit på marknaden vilket gör att ett byte av 

ägare anses ge nytt liv till företaget. 

 

De finns många olika konkurrenter på den svenska marknaden till Akademibokhandeln. 

En av de största är internetbokhandlaren Adlibris och de resterande egenägda 

bokhandlarna som finns. Övriga konkurrenter som finns på marknaden är butiker inom 

dagligvaruhandeln så som Maxi och Åhléns samt kiosker på till exempel tågstationer 

(Olsson 2012). Akademibokhandeln står även inför en ny typ av konkurrent i form av 
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det marknadsledande amerikanskägda internetföretaget Amazon som rycktas utöka 

deras försäljning av e-böcker till den svenska marknaden (Nordström 2014). Fahl och 

Lenas (2014) menar att utöver det konkurrerar även Akademibokhandeln med 

streamingtjänster som HBO och Netflix som lockar ett stort antal av bokbranschens 

kunder.  

 

4.2 Kunden 
4.2.1 Intervjuerna 
Respondent A klargör att Akademibokhandeln för några år sedan genomförde ett skifte 

i sin målgrupp och gått från att fokusera på studentlitteratur med studenter som främsta 

kund till att i stället fokusera på övrig litteratur. Respondenten förklarar, 

 

“Det var ju på den genre som man först märkte försvann till nätet.”– 

Respondent A 

 

Även respondent B nämnde att Akademibokhandeln tidigare var framgångsrika inom 

studentlitteratur och att de var under den tiden den största importören av böcker. 

Respondent B framhöll att Akademibokhandeln halverade försäljningen av 

kurslitteratur under varje år i tre års tid vilket slutligen innebar att de tvingades avsluta 

den produktgruppen och istället enbart fokusera på allmänna böcker. B nämnde att 

butiken i den mindre tätort som han har ansvar för har sedan dess valt att fokusera på 

den yngre generationen vilket är ett område de anser sig vara mycket kunniga inom. 

När målgrupp kom på tal under intervjun med respondent C nämnde hon att 

huvudmålgruppen för just deras butik var mellan 45-65 år med bra social ställning. 

Respondenten menar att det här är den naturliga kundgruppen som har kommit av 

gallerians tidigare ställning där de flesta butikerna hade en högre status. C har dock 

märkt en naturlig skiftning i målgruppen de senare åren då det har kommit in en yngre 

generation i butikerna med andra värderingar. Även respondent D angav sin syn på 

Akademibokhandelns huvudsakliga målgrupp: 

 

“Det är i och för sig ett litet bekymmer när det kommer till målgrupper, det 

hade varit intressant att se vad Akademibokhandeln har för målgrupp.” – 

Respondent D 
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Den lite äldre målgruppen som C tog upp är den konsumentgrupp som respondent D 

beskrev som den generellt största inom bokmarknaden. Det var de här konsumenterna 

som D menade läste flest böcker på grund av att de har mer fritid samt har det bra 

ekonomiskt. Enligt respondent D var de som lägger minst tid på läsandet för eget bruk 

småbarnsföräldrar även om de köpte en del böcker till barnen. D visade även på att det 

finns skillnader beroende på kön i hur mycket konsumenten läser. Han förklarade att 

kvinnor i åldrarna 20-30 läste mer än vad männen gör i samma åldersgrupp. 

Respondenten menade att den här skillnaden mellan könen även uppmärksammades i 

de flesta andra åldersgrupper och var något som bokhandlarna försökte minimera 

genom att tidigt introducera barnen till att läsa och besöka boklådor. D framhöll vikten 

av att introducera barnen till bokhandeln då han menade att: 

 

“Har man väl gjort det och skaffat sig en vana att läsa så har man byggt upp 

ett förtroende och en kundkrets på sikt. Så det är långsiktigt arbete men 

jätteviktigt.” – Respondent D 

 

Ett annat sätt att bygga upp en kundbas på är att starta en kundklubb vilket 

Akademibokhandeln gjorde i höstas (respondent B). Genom deras kundklubb ansåg 

respondent D att företaget kunde ha mer kontroll över vilka deras större kundgrupper är 

och på så vis påverka deras sortiment utifrån det. 

 

Respondent D menar att genom kundklubben kan företagen att ha uppsikt över vilka 

böcker de ska ha i lager samt att de därigenom kan skräddarsy marknadsföringen 

utefter kundens konsumtionsmönster samt vilka kundgrupper som är störst. 

Respondenten redovisar att det här var tidigare något som enbart var förbehållet e-

handeln då de noggrant kunde följa sina kunders val av böcker medan de fysiska 

bokhandlarna enbart kunde se att en bok hade köpts. Respondenten ser gärna en 

utveckling av kundklubbarna i framtiden då han anser att det hade varit fördelaktigt då 

det hade skapat en större koppling samt ökat integrationen mellan butiken och 

konsumenterna. Respondent D framhåller också att flertalet fysiska bokhandlare i 

dagens samhälle har någon typ av kundklubb och att det är fördelaktigt då de bygger 

upp en lojalitet med kunden.  
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Bemötandet av kunden är mycket viktigt i ett tjänsteföretag och något som framkom 

under flertalet av de intervjuer som genomförts är att Akademibokhandeln har ett 

tydligt fokus på just det. Respondent B redovisade att den integrationen som sker i 

butiken främst sker genom Akademibokhandelns personal men även med hjälp av 

skyltar och olika lappar som finns utplacerade. Både respondent A, B, C och E 

redovisade att all kommunikation med konsumenten är till för att guida dem till rätt köp 

och för att inspirera dem till att hitta nya böcker. Respondent B menar att det är mycket 

viktigt att kunden känner sig välkommen i butiken men utan att de får känslan av att bli 

påhoppad av personalen. Det här är även något som stöds av respondent A och C. 

Vidare nämner B att han personligen tycker att Akademibokhandeln och dess butiker är 

riktigt bra på att bemöta kunder. Respondent B förklarar att personalen mäts varje 

månad just på hur väl de tar hand om kunder i butiken, genom att det kommer in 

mystery shoppers i butiken som mäter kundupplevelsen.  

 

Under intervjun med A framkom det dock att Akademibokhandeln inte alltid har varit 

bra på sitt kundbemötande utan det är något de har börjat arbeta med de senaste åren. 

Respondenten förklarar att:  

 

“Då fungerade vi mer som ett bibliotek kan man säga. Vi stod bakom en disk 

och så kom du och frågade, har ni den här boken?”– Respondent A 

 

För några år sedan gjordes en undersökning i tidningen Market om hur bra olika butiker 

var på deras kundbemötande och i den här undersökningen kom Akademibokhandeln 

väldigt långt ner på listan. Respondent A förklarade att det här oroade ledningen på 

Akademibokhandeln mycket vilket gjorde att obligatoriska säljutbildningar för 

personalen startade. Respondent C poängterade att det är viktigt att hela tiden utveckla 

personalen. A förklarade även, precis som B, att Akademibokhandeln och dess personal 

nu är i framkant när det gäller kundbemötande i butiken. Respondent C framhåller dock 

att det är svårt i de större butikerna att ta kontakt med alla kunder som kommer in. 

Därmed anser hon att det är bra att ha kompletterande skyltar och informationslappar 

med mera för de kunder som de inte hinner med eller som inte vill ha kontakt.  
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Att det är otroligt individuellt hur kunder vill bli bemötta av personalen är en 

problematik som respondent B förtydligar. Han framhåller att det är upp till personalen 

att ta beslut över hur de ska bemöta varje kund på bästa sätt. Respondenten fortsätter 

med att berätta att kundbemötandet är viktigt eftersom det kan bidra till både positiv 

och negativ ryktesspridning. B menar att det gäller att överträffa kundens förväntningar 

för att göra kunden nöjd med köptillfället, vilket även respondent C instämde i, 

oberoende om kunden är i butiken för att köpa en vara eller för att reklamera en. Det 

här var något som även respondent C instämde i då hon menade att: 

 

“Vi måste kunna erbjuda kunderna mer än bara böcker” - Respondent C 

 

Därmed menar respondent B att eftersom personalens bemötande är mycket viktigt 

innebär det att endast individer med hög servicekänsla bör jobba i butik. Även A 

framhäver att personligheten för butikspersonalen är det viktigaste då det mesta utöver 

det går att lära sig under anställningstiden.  

 

En annan problematik som har utvecklats de senaste åren i bemötandet av kunden i 

butik är att många kunder idag, oberoende åldersgrupp, lyssnar på musik och annat i 

hörlurar vilket gör att de blir svåra att få kontakt med. Det här var ett faktum som 

respondent B tog upp och som sedan bekräftades av respondent A. B menar att det här 

hämmar kommunikationen mellan personalen och kunderna vilket även kommer att 

hindra skapandet av en relation mellan dem.  

 

4.2.2 Fokusgruppen 
Respondent 3 framhöll att det var viktigt för henne att personalen hälsade på kunderna 

när de kom in i butiken, det ansågs som en trevlig och naturlig sak att göra. Respondent 

2 fyllde i att hon gärna också såg att personalen hälsade på kunderna samt att de gärna 

fick fråga om kunderna behövde hjälp med något. Det här beteendet tyckte de var 

viktigt även om de inte behövde någon hjälp till att börja med. Respondent 3 fortsatte 

sedan med att förklara att hon hade märkt en förändring av personalens agerande de 

senaste åren i butikerna. Innan fungerade personalen mer som bibliotekspersonal där de 

främst stod bakom disken och hälsade på kunderna därifrån. Ville kunderna ha hjälp 

fick de då gå fram till personalen och be om det. Både respondent 2 och 3 tyckte att det 

här beteendet inte var lika trevligt som det bemötande de fick i dagens butiker. 



  
 

53 

Sammanfattningsvis ansåg majoriteten av respondenterna den personal som fanns i 

bokhandlarna idag var trevliga och kundvänliga.  

 

4.3 Servicelandskapet 
4.3.1 Intervjuerna 
Respondent A framhäver i sin intervju att butiksmiljön, det vill säga servicelandskapet, 

är otroligt viktig för en fysisk butik då det är en av de största skillnaderna och 

konkurrensfördelarna mot att handla över internet. Akademibokhandelns layout för 

deras butikers servicelandskap utvecklas främst centralt i ledningen förklarar 

respondent E. Det är något som även framkommer i flera av de intervjuer som har 

genomförts med de olika butikscheferna av Akademibokhandeln. E framhåller även att 

tanken bakom layouten i butiken är att det ska vara ett logiskt kundvarv som ska leda 

till att kunden lätt hittar de produkter som de letar efter. I intervjun med A framkom det 

att just den butiken han är ansvarig för stod inför förändringar vad gäller layouten där 

de siktade på att vara klara till hösten. Där försöker Akademibokhandeln öppna upp 

butiken och bredda gångarna mellan bokhyllorna för att butiken ska upplevas luftigare. 

Det är något som har varit planerat länge men som äntligen har kommit igång vilket 

personalen uppskattade. Vidare klargör respondent A att alla Akademibokhandlare ska 

upplevas på ett liknande sätt, det ska vara tydligt att det är just Akademibokhandeln 

kunden besöker. Utöver det logiska kundvarvet anger respondent E även att 

servicelandskapet är utformat för att inspirera konsumenterna till köp. Det är även 

något som respondent D menar har förbättrats genom åren. Enligt honom gäller det att 

försöka hänga med i detaljhandelns utveckling. 

 

Respondent B fortsätter med att förklara deras arbete med att placera ut inspirerande 

tipslappar vilka avser att öka uppmärksamheten kring böckerna. Tipslapparna ska 

fungera som en extrahjälp till kunderna att hitta en passande bok och skrivs själva av 

personalen i butikerna. Enligt flera av butikscheferna fungerar de här väldigt bra 

eftersom de böcker som har en tipslapp uppmärksammas mer av kunderna och att de 

ofta säljer slut i en snabbare takt än de utan tipslapp. Vidare poängterar B vikten av att 

tipslapparna uppdateras löpande för att ha en fungerande effekt. Respondent C nämner 

även deras hörna i butiken där de presenterar “personalens favoriter” vilket enligt 

respondenten är mycket populär bland kunderna. Det skapar en personlig prägel på 

försäljningen.  
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Respondent A menar att känseln av boken är viktig för kunderna. Han nämnde i sin 

intervju att han upprepande gånger lagt märke till att många av deras kunder tar på 

böckerna innan de beslutar sig för att köpa dem. Respondenten ansåg därmed att det är 

oerhört viktigt för kunderna att få känna på böckerna i butiken.  Han upplever det som 

en av konkurrensfördelarna gentemot e-handel.  

 

“Det är ju väldigt opersonligt att sitta där vid tangentbordet och beställa 

någonting… När det gäller böcker och sådant så tror jag att det är oerhört 

viktigt att man får komma och titta på den och känna på den, det är ändå en 

känsla.” Respondent A 

 

Respondent A talade även om att han trodde att doften i butiken hade en viss påverkan 

på konsumenterna. Det i och med att respondenten själv kunde bli positivt påverkad av 

doften av böcker i butiken. Respondent C diskuterar även hur olika dofter kan påverka 

kunderna men har en någorlunda negativ inställning till det. Hon förklarar att de 

tidigare sålde doftljus i butiken som skapade en trevlig doft men att det inte är något 

hon personligen tror på. Vidare nämner hon att det även varit uppe för diskussion att 

möjligtvis implementera matdoft vid matböckerna men att det aldrig har genomförts. 

 

Att använda sig av smak i butiken var även det något som diskuterades. Respondent D 

förklarade att det finns många fördelar med att sammanföra café och bokhandeln. Ett 

café har en förmåga att attrahera ett stort kundflöde eftersom det idag är en populär 

aktivitet. Respondenten menar att det även är syftet med café samt att det innebär att 

kunderna stannar kvar längre i bokhandeln. Respondent A nämnde att det har 

diskuterats att även öppna ett café lokalt i hans bokhandel men att det aldrig 

genomfördes. Han var väl medveten om de fördelar som ett café medför men uttryckte 

trots det en viss tacksamhet att cafét aldrig öppnades på grund av de resurser som skulle 

krävas för att det skulle bli bra. Det skulle krävas en del extraresurser eftersom ett café 

alltid måste erbjuda deras kunder toalettmöjligheter, som han personligen inte ansåg 

vara viktigt att fokusera på.  

 

A förklarar att Akademibokhandeln jobbar mycket med ljuset i sina butiker och även B 

uttrycker att det finns en tanke bakom varje lampas placering. Enligt respondent B är 
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ljussättningen viktig eftersom det lyser upp och skapar ett fokus mot böckerna. Vidare 

menar respondent C att det är viktigt att ljuset framförallt fokuserar på det som är 

aktuellt för tillfället. Hon förklarar att det inte alltid endast gäller fokus på just böcker. 

Nu till hösten planerar de att med hjälp av bland annat ljussättningen lyfta fram och 

fokusera på skolprodukter lagom till skolstarten.  

 

“Det är ju att hela tiden ligga rätt i tiden, att vara aktuell på det som är 

aktuellt” – Respondent C 

 

Respondent A poängterar dock att det är viktigt att tänka på att ljuset inte bländar 

kunderna utan att fokuset ska vara främst på olika podier och vissa hyllor. B förtydligar 

med att om ett nytt bord installeras i butiken ska det vara upplyst för att dra till sig mer 

uppmärksamhet. Respondenten menar att det dessvärre inte är något som har 

prioriterats i deras lokala bokhandel på grund av likviditetsbrist, men att det definitivt 

är ett framtidsprojekt. Det är något som även framhålls av E då hon säger att de har ett 

koncept för ljussättningen, vilket förklaras av B, men att i vissa av deras butiker finns 

ett behov av uppgradering som inte har hunnits med.  

 

Då frågan angående bristen på ljud i deras butiker kom upp, svarade E att användingen 

av auditiva stimuli är något som den centrala ledningen håller på att utvärdera för 

tillfället. Eftersom Akademibokhandeln till skillnad från vissa andra boklådor valt att 

inte spela musik i butiken ställdes en fråga angående det till B. Han anser att musik kan 

både vara till fördel och nackdel. Många kunder kommer fram till personalen och 

uttrycker en viss tacksamhet till valet att inte spela musik. Personligen upplever 

respondenten att just valet av musik ska göras med största försiktighet eftersom många 

andra butiker spelar musikkategorier som han anser istället ha en avskräckande effekt 

på kunder. Respondent C fortsätter med att klargöra att: 

 

“Och det klart att det måste ju vara rätt musik till rätt butik om man säger 

som så.” – Respondent C 

 

Respondenten är positivt inställd till att exempelvis spela fågelkvitter vid djurböckerna. 

Hon menar att det finns stor utvecklingspotential för att lyfta fram de olika genrerna 

samt att allt beror på vilket sätt de vill spegla böckerna på. 
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Respondent B:s generella åsikt var emellertid att butiken många gånger kan upplevas 

vara alldeles för tyst. Det framkommer under intervjun med respondenten att de 

tidigare spelade musik i lokalen men att de då inte hade en utarbetad strategi gällande 

musikvalet utan det varierade beroende på personalen. Vidare är inte det något som 

respondenten personligen upplever som särskilt viktigt. B fortsätter med att nämna att 

en framtidsplan är att sända reklam-TV från en TV i butiken vilket han ställer sig 

tveksam till. Det är något som Akademibokhandeln redan gör i vissa butiker men att 

vissa butiker har de gjort valet att inte ha något ljud på då personalen trodde att det i 

längden skulle vara störande. Däremot anser A att svag musik i bakgrunden skulle 

kunna fungera i en bokhandel men att det då borde vara klassisk musik eller liknande 

som konsumenter inte lägger märke till.  

 

4.3.2 Fokusgruppen 
Flera av våra respondenter uppskattade att besöka boklådor men samtidigt ansåg de att 

butikerna hade utvecklingspotential angående deras servicelandskap. Respondent 4 

ville gärna uppleva samma känsla av att vara i ett bibliotek när de var i bokhandeln 

vilket även respondent 1 instämde om. Ett exempel som föreslogs var att det hade 

kunnat vara mer utrymme i butikerna för att uppnå en luftigare känsla, samt att de ofta 

saknade någonstans att sitta ner och vila sig i butikerna. Därför ansåg de att fler fåtöljer 

eller annan typ av stolar hade varit att föredra i en butik för att möjliggöra att kunder 

stannade längre.  

 

Respondenterna fick även frågan angående känseln och om de tog på böckerna innan de 

genomförde ett köp. Respondent 2 förklarade att för henne var det mycket viktigt hur 

boken kändes i handen. Respondent 4 förklarade att även om känslan i handen var 

viktig när denne valde bok ansåg respondenten att utseendet på boken var ännu 

viktigare i valet av vilken bok som skulle köpas. Det var av största betydelse att 

synintrycket var spännande. Även respondent 7 klargjorde att såg inte bokens utseende 

samt titel tilltalade ut valde denne helt enkelt en annan bok.  

 

När frågan om dofter i en butiksmiljö ställdes ansåg respondent 1 att butikerna behöver 

vara försiktiga med vilka dofter och hur de tillsätts i butiken då denne menade att dofter 

kunde bli mer störande i en butiksmiljö, vilket även respondent 2 och 3 höll med om. 

Vid diskussionen uppfattade respondent 4 att den doft som generellt var i bokhandeln 
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för tillfället var mycket behaglig och välanpassad för just den typen av butik.  Vidare 

ansåg respondent 1 att: 

 

“För starka dofter fungerar inte!” – Respondent 1 

 

Vid fokusgruppen diskuterades även en eventuell sammanslagning av bokhandel och 

café där stimuli på smak får en större roll. Det var något som respondent 2 ställde sig 

någorlunda tvivlande till. Respondenten ansåg personligen att det vore trevligt men 

samtidigt kunde det finnas en viss problematik kring hur det skulle genomföras rent 

praktiskt. Vidare tyckte hon att i samklang med caféet presentera kortare visningsex av 

böcker vore lämpligt.  

 

Något som diskuterades av respondent 5 var att hon upplevde att det oftast var svårt att 

hitta i bokhandlarna trots skyltar i butiken. Även respondent 6 och 7 ansåg att de hade 

uppskattat ett tydligare skyltsystem och men även ett bättre system gällande deras 

indelning av målgrupp. De hade alla reagerat på indelningen av vuxen-, ungdoms- och 

barnböcker och tyckt att den här indelningen i många fall var onödig och att de hellre 

sett att böckerna enbart delades in efter genre och författare. Det för att lättare hitta de 

böcker de söker efter bland bokhyllorna.   

 

När frågan angående hörseln och auditiv stimuli i en bokhandel ställdes insåg 

respondenterna att de aldrig uppmärksammat det. När frågan sedan kom om de hade 

föredragit att ha musik i butiken hade respondent 1 en tveksam inställning då denne 

trodde att det skulle störa kundernas koncentration samt den stämning som de ansåg bör 

infinnas i en bokhandel. Respondent 5 var tveksam eftersom denne personligen ansåg 

att bokhandeln ska ha samma atmosfär som ett bibliotek. Däremot ansåg respondent 2 

att det emellertid skulle fungera med svag musik i bakgrunden där exemplet klassisk 

musik uppskattades. Samtidigt ansåg denne att det även fungerade utan musik. 

Respondent 1 framhöll att: 

 

“Musiken måste vara mjuk och fin” - Respondent 1 
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4.4 Ytterligare utveckling 
4.4.1 Intervjuer 
De flesta respondenterna till intervjuerna klargör att e-handelns påverkan har haft en 

dramatisk effekt på den fysiska bokhandeln. De framhåller dock att den här effekten i 

dagens läge har stabiliserats. Respondent E redovisar att internet idag är den största 

kanalen för bokhandeln och respondent D framhåller att de fysiska butikerna och e-

handeln erhåller i dagens läge ungefär hälften var av marknadsandelarna. Respondent B 

klargör under intervjun att när e-handeln verkligen tog fart hade de företagen möjlighet 

att sälja böcker till nettopriser, inte för att göra vinst utan för att ta över marknaden, 

vilket de lyckades med. Enligt respondenten innebar det här problem för 

Akademibokhandeln då de behövde övertyga deras kunder att trots ett avsevärt högre 

pris fortsätta köpa böcker hos dem. Enligt B innebar det här att: 

 

“Bokbranschen har ju bokstavligt talat gått igenom ett stålbad de sista 5-6 

åren” - Respondent B 

      

Respondent C redovisar också att e-handeln har påverkat de fysiska butikerna men att 

de effekterna har som sagts stabiliserats de senaste åren. Respondent D redogjorde att 

den här stabiliseringen har gjort att de flesta fysiska bokhandlarna har visat ett positivt 

resultat. D ansåg att den positiva utveckling som kan ses på den svenska marknaden 

även är något som kan ses på bokmarknader i andra länder. Respondenten tror att den 

här utvecklingen kommer av att konsumenterna vill handlar mer lokalt och stödja sin 

hemort mer genom att handla i fysiska butiker. Därför tror D att det kommer att 

fortsätta att gå bättre för de fysiska bokhandlarna i framtiden. I motsägelse till vad 

respondent D tror om den fysiska bokhandelns framtid, anser respondent F att 

framtiden tillhör tekniken och inte ett mer gammaldagstänk. Som förlagsägare till ett 

mindre fristående förlag med en annan infallsvinkel menar hon att 

prenumerationstjänsterna med e-böcker kommer att öka. Hennes motivering till det här 

påståendet är att deras försäljning av böcker via streamingstjänsten Storytell har ökat 

med 130 procent under en tre månaders period. 

 

Respondent D fortsätter sedan med att företagen måste jobba på sina två största 

kostnadsposter för att kunna bibehålla den positiva utvecklingen. De två posterna är 

personalen och lokalerna. Dessa kan också ses, som respondenten framhåller, som 
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deras två största konkurrensfördelar gentemot e-handeln.  I och med att de även kan ses 

som konkurrensfördelar anser respondent D att de då kan bli svårt att göra 

kostnadsbesparingar på just de här posterna. Respondent A framhåller att en utveckling 

av de här två posterna hade varit fördelaktig.  Respondent D anser däremot att det hade 

varit fördelaktigt med en utveckling med annan riktning och då mot att eventuellt 

bredda sortimentet i bokhandeln. 

 

Att bredda sortimentet i bokhandeln, och då främst på de olika titlar som de erbjuder, 

är något som skulle uppskattas av respondent F. De fysiska butikerna har fått mycket 

kritik för deras begränsade mångfald av titlar gentemot e-handeln och i den här kritiken 

instämmer F. Som ägare till ett mindre fristående förlag som inte har ett fokus på att 

trycka större författarnamn anser hon att det är beklagligt att Akademibokhandeln inte 

tar in en större variation av böcker. Respondent F förklarar att hon förstår att det är ett 

vinstdrivande företag men att de samtidigt förvånar henne att de inte väljer att även 

fokusera på andra typer av böcker. 

 

“Mångfald liksom, var är den?” – Respondent F 

 

Det förlag som hon driver ger ut barnböcker med fokus på olika typer av trauman som 

hon anser vara oerhört viktiga, men som Akademibokhandeln inte säljer i sina butiker. 

Genom det här menar F att Akademibokhandeln tappar stora delar av kunderna. 

Respondent F poängterar samtidigt att lokala bokhandlare i större utsträckning tar in 

mer okända böcker, förutsatt att författaren är lokal och välkänd i närområdet, och har 

därmed en större variation i urvalet. Respondent B menar att de fysiska bokhandlarna 

inte har möjlighet att konkurrera med antalet titlar då e-handeln kan hålla ett större 

lager till lägre kostnad. B anser dock att en konkurrensfördel som de fysiska butikerna 

har är att konsumenterna oftast inte behöver vänta på att böckerna ska levereras utan 

kan gå ut med produkten direkt från butiken.  

 

Utöver att bredda sortimentet av titlar kan även Akademibokhandeln bredda det övriga 

varusortimentet utöver böckerna. Enligt respondent C är det något som de redan gör i 

dagens läge då det har ett stort utbud på övriga kontorsvaror och presentartiklar i sina 

butiker. Även respondent A framhäver att de har experimenterat med många olika varor 

då de även försökt sälja choklad i butiken för att locka till sig nya kunder. Respondent 
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D är öppen till en breddning av det övriga varusortimentet men ifrågasätter samtidigt 

att det skulle vara en bra lösning för att attrahera konsumenter då:  

 

“Det är ett alternativ att fylla upp med någonting annat men vad förväntar 

sig kunden i butiken när man heter Akademibokhandeln.” – Respondent D 

 

Respondent E framhäver att de även har breddat sitt utbud med ett sortiment av 

pappers- och kontorsartiklar. Vidare förklarar Respondent C att i hennes butik är de 

mycket duktiga på att exponera de övriga varorna i skyltfönsterna, då de har ett av 

stadens bästa skyltfönster. Det här skyltfönstret ligger mot en centralt belagd 

busshållsplats vilket innebär att de når ut till många olika typer av kunder och har 

upplevts öka impulsköpandet.  

 

Som har nämnts tidigare är personalen en annan stor konkurrensfördel för de fysiska 

butikerna. Respondent E berättade att Akademibokhandeln jobbar mycket med att ha 

just kunnig och tillmötesgående personal. B framhåller också att det är den stora 

kunskapen som personalen besitter som är de fysiska butikernas största 

konkurrensfördel gentemot e-handeln. Även respondent C redovisar att kunna ge 

kunden perfekt service när den kommer in i butiken är den avgörande faktorn för att de 

fysiska butikerna ska kunna överleva i dagens samhälle. C framhåller också att det är 

en utmaning att driva en fysisk bokhandel idag då de har många olika aktörer på flera 

olika kanaler som de konkurrerar emot. Utöver att Akademibokhandeln jobbar med sin 

personal sa E att de även jobbar mycket med att kunderna fysiskt ska kunna uppleva 

produkterna samt att de skapar en mötesplats för konsumenterna där de erbjuder olika 

evenemang. Därför ansåg E att det var viktigt med attraktiva butiksmiljöer vilket de 

jobbar mycket på att skapa. 

 

Då Akademibokhandeln jobbar för att vara en mötesplats för olika evenemang erbjuder 

de, utöver sin försäljning av böcker, vissa stödtjänster så som läsecirklar, 

författarträffar, läsborgarmärket för barn samt skrivkurser. Enligt respondent B är dessa 

stödtjänster något som dock inte är obligatoriskt för butikerna att göra utan det är upp 

till butikschefen hur mycket tid de vill lägga på sådant. Respondent C redovisar att i 

hennes butik håller de ofta författarträffar vilket är väldigt populärt bland deras kunder. 

De här författarträffarna är dock för tillfället inställda då det pågår en ombyggnation i 
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butiken men de kommer att köra igång igen när allt är klart. Respondenten menar att de 

här träffarna är mycket populära då:  

 

“Att få träffa en författare och få ställa sina personliga frågor … och kunna 

krypa in under skinnet på den som är ens idol.” – Respondent C 

       

Respondent B förklarar att dennes boklåda har en närbelägen konkurrent som arbetar 

mycket med författarträffar och gör det enligt respondenten på ett förträffligt sätt. Han 

upplever att författarträffar i hans boklåda därmed kan bli svårt att genomföra. Vidare 

anser respondent D att det är problematiskt för boklådor i större städer att erbjuda 

författarträffar då konsumenterna oftast inte bor i närheten av boklådorna och har 

därmed inte en naturlig anledning att besöka boklådorna på kvällen. 

 

Respondent A säger att det är svårt att ha författarträffar i butiker på mindre orter då de 

har en nackdel med det geografiska läget eftersom stora författare oftast inte ser nyttan 

med att besöka de små orterna. Respondenten uppgav dock att en utveckling gentemot 

temadagar och samarbeten med lokala butiker hade varit något som hade kunnat locka 

konsumenterna till butiken. De här samarbetena som respondenten föreslog, skulle 

kunna vara att en blomsterhandlare kommer och visar hur plantering av blommor går 

till och ger råd och tips. Samarbeten med andra lokala butiker anser respondent C vara 

svårt att göra inne i boklådorna då det kan bli svårt att administrera och föreslår då att 

ett samarbete kan göras utanför om butiken till exempel ligger i en galleria. Hon är 

dock positiv till ett samarbete mellan olika butiker då hon anser att det aldrig är fel att 

lyfta fram varandras varor.  

 

Akademibokhandeln köpte upp e-bokhandeln Bokus då de ansåg att en integration 

däremellan var en bra affär och att det var positivt att finnas på de två största kanalerna 

i branschen, vilket respondent E förklarade. Respondenten framhåller dock att 

samarbetet mellan de två kanalerna emellertid är störst på huvudkontoret där de kan se 

synergier. Varumärkena hålls däremot separata utåt gentemot kunderna. Vid frågan 

angående en större framtida integration mellan de två varumärkena eller att 

Akademibokhandeln skulle starta en egen e-handel svarar respondent E enbart att det är 

något som är sekretessbelagt. Respondent D förklarade vidare att redan för cirka sju år 

sedan försökte Bokus och Akademibokhandeln att ha ett samarbete för att integrera de 
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olika kanalerna med varandra. Samarbetet gick ut på att konsumenterna kunde beställa 

en bok via Bokus för att sedan hämta ut den i någon av Akademibokhandelns butiker. 

Enligt respondent B blev den här integrationen problematisk:  

 

“Det blir ju jättekrångligt för då gick de och tänkte den finns på 

Akademibokhandeln troligtvis och ta den då men det fick de ju inte. Dom 

fick lov att gå hem och göra en beställning först.” – Respondent B 

 

I och med att det blev det stor förvirring med ett stort antal missnöjda kunder insåg de 

att upplägget för samarbetet var ett misslyckande och lades senare snabbt ned. 

Respondent B anser dock att även om integrationen med dotterbolaget Bokus inte 

fungerade tidigare finns det alldeles säkert en bättre lösning, även om 

Akademibokhandeln inte utvecklat den än. Respondent C frågade dock om en 

utvecklad integration var att önska då de skulle bli för lika sina konkurrenter Adlibris 

som har öppnat en fysisk butik i Stockholm. Hon menar även att det inte skulle vara 

fördelaktigt då de inte kan hålla samma pris. 

 

Respondent B förklarar också att flertalet av deras kunder idag använder 

Akademibokhandeln som ett så kallat showroom. Det betyder att kunderna besöker den 

fysiska boklådan för att skaffa information och uppleva boken rent fysiskt genom att ta 

och titta på den för att sedan beställa boken via e-handeln istället. Enligt respondenten 

var det mer vanligt tidigare då skillnaderna i pris mellan e-handeln och den fysiska 

bokhandeln var större än vad de är idag. De är också en utveckling som respondenten 

anser är möjlig att vidareutveckla för Akademibokhandeln.  

 

4.4.2 Fokusgruppen 
Respondent 4 ansåg att de fysiska bokhandlarna kunde utvecklas och då framförallt 

genom att utöka deras sortiment. Även om respondenten förstod att det är svårt att 

genomföra rent praktiskt på grund av deras begränsade lagerutrymme ansåg hon att det 

vara nödvändigt. Hon upplevde vid upprepande tillfällen att de böcker hon efterfrågade 

inte fanns i fysiska butiker vilket innebar att hon istället dessvärre fick vända sig till e-

handeln. Med det som grund föreslog en av de andra respondenterna att även om 

Akademibokhandeln inte har möjlighet att expandera deras lager kan de istället 

utveckla ett förbättrat tillvägagångssätt till att hantera enskilda kundbeställningar. Där 
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även leveranstiden effektiviseras för att förhindra att kunden väljer att genomföra köpet 

via ett internetbaserat företag. Hade det varit möjligt att göra trodde de flesta av 

respondenterna att fler konsumenter handlat i den fysiska bokhandeln istället för e-

handeln.  

 

En annan utveckling som respondent 3 ansåg skulle vara fördelaktig var att utöka deras 

stödtjänster för att erbjuda tema-veckor i bokhandeln, liknande de som oftast sker på de 

lokala biblioteken. En utveckling till fler evenemang hade varit fördelaktig i och med 

att de som sker i butik nu, speciellt på mindre orter, är enbart den bokrea som 

genomförs en gång om året. Därför hade fler evenemang såsom författarträffar, 

skrivarkurser med mera uppskattats av de respondenter som vi talade med. Respondent 

3 föreslog även att det kunde ske samarbeten med lokala föreningar, till exempel en 

ridskola, där de under teoriveckorna kan ha speciella erbjudande på deras hästböcker 

och samtidigt göra reklam för dem på de lokala ridklubbarna.   
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5 Analys och diskussion 
Det här kapitlet kommer att binda ihop den teoretiska referensramen med det empiriska 

resultatet till en sammansvetsad analys. Kapitlet är indelat efter de tre grundbegrepp 

som har varit kärnan i våra intervjuer; kunden, servicelandskap samt ytterligare 

utveckling, där analysen och diskussionen i varje del är integrerad för att ge en 

övergripande bild åt läsaren. 

 

Strukturen i följande kapitel kommer att följa föregående kapitel och då utgå ifrån de 

begrepp som återfinns i den undersökningsmodell som tidigare utformats. Begreppen 

som kommer att analyseras och diskuteras är kunden, servicelandskapet och ytterligare 

utveckling. Under varje begrepp kommer först det teoretiska och empiriska resultatet 

att analyseras för att sedan avslutas i våra egna reflektioner. I de egna reflektionerna är 

vår målsättning är att lyfta fram centrala delar som är kopplade till vårt syfte och dess 

fyra nyckelord; stödtjänster, potentiell breddning av verksamheten, servicelandskapet 

samt sensoriska stimuli.   

 

5.1 Kunden 
5.1.1 Bokhandelns målgrupp 
McDonald och Dunbar (2012) redovisar att företag idag inte kan tillfredsställa alla 

konsumenter som finns på en marknad likadant vilket gör att företagen behöver 

fokusera på vissa målgrupper. Peter och Olsson (2008) framhåller att de flesta 

framgångsrika företagen fokuserar på specifika målgrupper. Det empiriska resultatet 

visar dock på att Akademibokhandeln inte har någon specifik målgrupp som hela deras 

koncern riktar sin marknadsföring och försäljning till. Respondent A och B redovisade 

att Akademibokhandeln för några år sedan fick ändra sitt huvudfokus från att ha 

studenter som primära målgrupp till att i princip helt tappa studenterna till e-handeln. 

När det här skiftet skedde valde de att fokusera på ett brett segment istället och, som 

respondent E redovisade, fokusera på presentartiklar. 

 

Under intervjun med respondent A framkom det att efter förlusten av studenterna har 

Akademibokhandeln haft svårt att hitta en ny huvudmålgrupp igen. Det verkar även 

som att de olika butikerna i viss mån kan bestämma själv vilken målgrupp de främst 

vill satsa på. Det upptäcktes eftersom alla de tre butikerna som vi har intervjuat 

uppvisade olika huvudmålgrupper, då en hade ett större fokus på barnböcker, en hade 
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en målgrupp på 45-65 åringar samt den tredje inte hade någon specifik målgrupp. 

Respondent D fastställde dock att bokbranschen har en ytterst bred målgrupp då de 

olika genrerna tilltalar olika konsumenter.  

 

5.1.2 Synen på kunden 
Ett annat sätt att bygga upp en kundbas och kontrollera vilka målgrupper som företaget 

har är att använda sig av en kundklubb, vilket Akademibokhandeln gör. Respondent D 

förklarade att genom kundklubben kan Akademibokhandeln ha uppsikt över vilket 

lager de bör ha samt att de kan skräddarsy marknadsföringen utefter vilka kundgrupper 

som är störst. Det här är också något som stärks av teorin då Peter och Olson (2008)  

redovisar att dagens teknologi presenterar möjligheter till individualisering och genom 

att samla in information från ett stort antal kunder. Genom att göra det fyller företagen 

också det behov om individualisering hos kunderna (Grönroos 2015) och på så vis 

möjliggör för att lättare erbjuda högre kvalitet på den upplevda tjänsten (Schmitt 2003). 

  

Respondent A fastställer att Akademibokhandeln har ett stort fokus på kunden i sitt 

arbete. Det beror på att det för några år sedan utgavs en artikel i tidningen Market vilket 

tydliggjorde att Akademibokhandeln upptäckte brister i sitt kundbemötande. Därför 

började de göra en satsning och fokuserade då på hur de integrerade kunden i sina 

butiker. Heidenreich et al. (2015) framhåller att en integration med kunden kan vara 

fördelaktigt för både kunden samt företaget. Gummesson (1998) förklarar att kunden 

direkt kan påverka kvaliteten på tjänsteleveransen genom dennes bidrag. Vidare finns 

det även ett samband mellan kundens nivå av deltagande samt kundens nivå av 

tillfredsställelse menar Gummesson (1998) vilket även är ett effektivt sätt att direkt 

påverka kundens upplevda tjänstekvalitet. 

  

Haumann et al. (2015) framhåller att integration av kunden i produktionen av en tjänst 

finns i flertalet företag idag. Payne et al. (2008) anser att det är genom 

kommunikationen med företaget som kunden genom sitt eget agerande och 

medarbetande har möjlighet att öka värdet på den tjänst eller produkt som företaget 

erbjuder som grund. Respondent A förklarar att Akademibokhandeln har ett stort 

kundfokus men att de samtidigt anser det viktigt att inte vara för påflugna på kunderna, 

det är alltså upp till kunden om denne vill ha hjälp. Det kan tolkas som att 

Akademibokhandeln idag har ett stort fokus på att föra god kommunikation med 
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kunden samt att erbjuda en hög kvalitet på tjänsten, men ett mindre fokus på hur 

kunden kan integreras i själva tjänsteprocessen. 

  

Gummesson (1998) menar att kunden bör ses som en värdeskapande tillgång till 

tjänsten då deras medverkan påverkar både kvaliteten och produktiviteten. Heidenreich 

et al. (2015) framhåller dock att med en tjänst med högre kundmedverkan är det även 

lättare kunden får negativa känslor angående tjänsten då kunden har högre 

förväntningar. Därför anser författarna att det är viktigt att företagen har kontroll över 

hela sin tjänsteprocess och att de hela tiden utvärderar den. Det här är något som 

Akademibokhandeln till viss del gör enligt respondent B då de varje månad blir 

utvärderade hur de jobbar med kundbemötande i butiken genom att låta mystery 

shoppers analysera kvaliteten på tjänsteleveransen. Den nackdel med mystery shoppers 

som Wilson (1998) tar upp är att personalen kan uppleva processen på ett negativt sätt, 

vilket dock inte verkar vara ett problem för Akademibokhandeln då respondent B 

uppfattade mystery shoppers som något positivt för deras butik. Respondent A 

poängterar dessutom att samtliga inom Akademibokhandeln går samma säljutbildning 

för att kunna förbättra kommunikationen med kunden och därigenom säkerställa en hög 

tjänstekvalitet.  Det kan vidare kopplas till Payne et al.s (2008) konstaterande att 

kommunikationen mellan företaget och kunden bör ses som ett tillfälle att öka 

kunskapen om varandra för att maximera nyttan av dialogen.  

  

Det empiriska resultat som har samlats in från fokusgruppen ger en möjlig inblick i hur 

konsumenterna inom bokbranschen tänker. Under diskussionen om hur de ville bli 

bemötta som konsumenter i butikerna förklarade respondent 2 att denne ville att 

butikspersonalen skulle komma fram till kunderna och säga hej samt fråga om de 

behövde hjälp. Respondenten poängterade att kunderna även då skulle ha möjlighet att 

avböja hjälpen. Under intervjuerna med de olika butikscheferna för 

Akademibokhandeln förklarade samtliga att det efterliknar deras arbetsätt. Respondent 

2 ansåg att bokhandlare över lag var bra på kundbemötande. Därmed kan det också 

tydligt ses att Akademibokhandeln har jobbat väldigt hårt på hur de bemöter kunderna 

och att de nu är i framkant på det. Vad som däremot upptäckts är deras någorlunda brist 

på att integrera kunden i bokhandeln. Heidenreich et al. (2015) poängterar däremot att 

vid okunskap om hur kundens nivå av deltagande påverkar företaget ska det övervägas 

huruvida det överhuvudtaget är lönsamt att göra en integrering, eftersom det kan ha 
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negativa effekter på företaget. Med det som grund vore det inte helt oproblematiskt att 

utöka integreringen av kunden hos Akademibokhandeln. Det skulle kunna ske genom 

införandet av tema-veckor där kunden har ett aktivt deltagande i de olika aktiviteterna 

som diskuteras i en senare del av analysen. 

  

Genom kundens högre nivå av deltagande skulle därigenom även kundens lojalitet mot 

Akademibokhandeln förbättras. Det finns ett samband mellan kundens deltagande samt 

med den nivå av lojalitet kunden upplever mot företaget konstaterar Cossío-Silvia et al. 

(2016). Författarna menar att kundlojalitet ska ses både som företagets främsta tillgång 

och som ett konkurrensmedel. Respondent B menar att Akademibokhandeln arbetar 

hårt med deras kundlojalitet, bland annat genom deras kundklubb Akademibokhandelns 

Vänner. Vidare förklarar respondent D att det är ett sätt för företaget att bygga upp samt 

påverka kundens lojalitet mot Akademibokhandeln. Heidenreich et al. (2015) menar 

dock att vid en högre upplevd lojalitet mot företaget upplever kunden även en större 

missnöjdhet om kvaliteten inte uppfyller dennes förväntningar. Det innebär att med en 

ökad kundlojalitet tillkommer även ett visst ansvar att leverera en hög kvalitet för att 

kunden ska fortsätta vara lojal till företaget, vilket i praktiken inte är helt 

oproblematisk. 

 

5.1.3 Egna reflektioner  
Något som framträder från de teorier som tidigare har tagits fram är att det kan vara en 

utmaning för Akademibokhandeln att inte ha en huvudmålgrupp som deras enskilda 

butiker kan fokusera på att tillfredsställa. Det finns otroligt många fördelar med en 

sådan strategi för Akademibokhandeln då de kan fokuserar på ett segment och 

skräddarsy sin marknadsföring och sitt servicelandskap efter målgruppens behov. Ett 

problem som dock skulle uppstå med att ha ett smalare segment som strategi är att de 

skulle tappa flertalet av deras nuvarande kunder då bokbranschen i sig är stor och 

mångfaldig. Det faktumet gör det svårt för de fysiska butikerna inom bokbranschen att 

enbart välja ett kundsegment att satsa på. Det är något som framkom i det empiriska 

resultatet då Akademibokhandeln har stött på problem efter att deras tidigare 

huvudmålgrupp gick förlorad. Ett förslag då skulle vara att Akademibokhandeln tar 

reda på vilka olika segment de har bland sina konsumenter i de olika butikerna och för 

att sedan skräddarsy marknadsföringen samt servicelandskapet mer omfattande sätt än 

de gör idag. Det här skulle troligtvis inte vara möjligt att göra för en enskild privat 
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bokhandel men en koncern som Akademibokhandeln som är ledande inom marknaden 

bör ha resurserna för en sådan utveckling. Särskilt då dagens teknologi möjliggör för 

individualisering genom att företagen enkelt kan samla in information från kunderna 

och sedan anpassa marknadsföringen. Eftersom Akademibokhandeln har en kundklubb 

skulle de därmed kunna använda sig av den kunddatan.  

 

En annan tolkning som kan göras av det empiriska resultatet med bakgrund till att 

Akademibokhandeln har startat en kundklubb är att det nu blir enkelt för dem att ta vara 

på kundspecifik information. En fördel som tydliggjorts med att inte ha en 

huvudmålgrupp över hela koncernen är att varje enskild kan fokusera på en enskild 

huvudmålgrupp baserat på just deras skilda förutsättningar. Som redovisats tidigare 

hade respondent B en mycket stark konkurrent som fokuserade på författarträffar vilket 

gjorde att hans huvudfokus hade förflyttats till barnen för att vara ledande inom den 

litteraturen. På detta viset kan det ses, trots vad teorin säger, att en huvudmålgrupp för 

hela Akademibokhandeln som koncern hade varit en sämre idé då de olika 

förutsättningar för varje enskild butik skiljer sig så pass mycket som de gör.  

 

Att Akademibokhandeln jobbar hårt på personalens kundbemötande är positivt då det är 

en av de fysiska butikernas största konkurrenskrafter gentemot e-handeln. Från 

resultatet framkommer det att de har ett stort fokus på det här ämnet då de har insett 

vikten av att erbjuda en hög kvalitet på tjänsteerbjudandet. De beskriver också att de 

blir utvärderade varje månad i sitt kundbemötande vilket vi anser är positivt då de tidigt 

tar redan på vilka brister de har i sin process. Det här är ett av nyckeldragen från teorin 

som de har implementerat vilket är väldigt positivt. Mycket av den teori som vi 

presenterat om kundbemötande visar på att det arbetssättet Akademibokhandeln har är 

ytterst effektivt. Därför är vår tolkning att Akademibokhandeln inte behöver ändra 

någonting i sitt kundbemötande men däremot kan en ytterligare integration med kunden 

i tjänsteprocessen genomföras. 
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5.2 Servicelandskapet 
5.2.1 Där kunden möter Akademibokhandeln 
Det empiriska resultatet visar tydligt att Akademibokhandeln arbetar hårt med att 

utforma ett servicelandskap som underlättar för kunderna samt ökar deras 

kundupplevelser. Teorin menar att ett servicelandskap syftar på den miljö kunden 

besöker för att genomföra ett eventuellt köp och det är de fysiska attributen som 

påverkar kundens totala upplevelse (Chang 2016). Vidare konstaterar Zeithaml et al. 

2013) att ett väl utformat servicelandskap kan fungera som ett konkurrensmedel samt 

ett sätt att positionera sig mot konkurrenterna. Med det som grund konstateras att 

servicelandskapet är ett mycket viktigt verktyg för företag och där kvaliteten på 

servicelandskapet bör prioriteras. Under vår fokusgrupp blev det tydligt att 

konsumenter efterfrågar butiker som är luftiga, att det är lätt att röra sig mellan hyllorna 

och att de finns ett antal sittplatser. Respondent A redovisar att en framtida utveckling 

för Akademibokhandelns boklådor var att bredda de gångar som finns samt att ta in ett 

antal sittgrupper i butiken för att göra det bekvämare för kunden.  

 

Respondent E förklarade Akademibokhandeln till viss del låg efter i renoveringsarbetet 

i vissa butiker då de inte har haft tid eller resurser att utveckla dem. En sådan butik är 

den som respondent A ansvarar för där det pågår en renovering. Därmed kan det ses att 

Akademibokhandeln medveten om de förbättringar som kan göras servicelandskapet 

även om de för tillfället ligger efter i arbetet.  

 

Vidare diskuterar Bitner (1992) vikten av både den horisontella och vertikala 

dimensionen i servicelandskapet. Författaren förklarar att den vertikala dimensionen 

behandlar vem det är som utför tjänsten och till vilket grad. Det finns de tjänster där 

både personalen och kunden är någorlunda jämt aktiva under tjänsteleveransen vilket är 

relevant i Akademibokhandelns fall. Som tidigare nämnts förklarar respondent E att 

Akademibokhandeln har tydliga riktlinjer angående hur de ska interagera med kunden i 

servicelandskapet där personalen ska vara tillgänglig för kunden. Även respondent B 

menar att de alltid ska underlätta och hjälpa kunden att genomföra ett bra köp, men att 

det samtidigt är upp till kunden om denne vill ha hjälpen. Det är alltså både personalen 

och kunden som är aktiv under tjänsteleveransen. Mokhtaran et al. (2015) fortsätter 

med att förklara att vid en sådan typ av tjänst är personalen en mycket viktig 

komponent i hur kunden faktiskt upplever kvaliteten på tjänsten. Det innebär att genom 
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att skapa en uppmuntrande miljö även för de anställda går det på så vis att påverka 

kunden. Som respondent B anger är det personalen och deras kunskap som är ett av 

Akademibokhandelns huvudsakliga konkurrensmedel, vilket innebär att personalen är 

en mycket viktig detalj att ta hänsyn till när det kommer till utformandet av 

servicelandskapet.  

 

Vidare är även den horisontella dimensionen relevant för Akademibokhandeln. Bitner 

(1992) förklarar det som graden av komplexitet i servicelandskapet. Zeithaml et al. 

(2013) menar att det finns företag som präglas av en större komplexitet samt de som 

har en mer simpel utformning. Akademibokhandelns målsättning är enligt respondent E 

att kundvarvet ska vara logiskt samt att kunderna lätt ska hitta vad de letar efter. Utifrån 

detta går det att uppfatta Akademibokhandeln som någorlunda simpel i deras 

utformning. Samtidigt upptäcktes viss kritik mot utformandet då respondent 5 från 

fokusgruppen uttryckte att det många gånger var svårt att hitta rätt bok utifrån deras 

nuvarande struktur. Respondent 7 menade även att deras indelning av olika genrer 

ibland var bristfällig, vilket vi konstaterar är en tydlig utvecklingsmöjlighet för 

Akademibokhandeln.  

 
5.2.2 De fem sinnena i bokhandeln 
Som tidigare nämnts klargör Respondent E i sin intervju att Akademibokhandelns mål 

med deras servicelandskap är att butiken ska ha ett logiskt kundvarv samt att de avser 

att inspirera till kunderna till köp. Ett av deras direkta tillvägagångssätt till att inspirera 

konsumenterna är enligt respondent B samt respondent A implementeringen av 

tipslappar i servicelandskapet. Respondent B kunde påvisa att böcker med tillhörande 

tipslapp sålde slut fortare än de utan, vilket även redovisas i teorin då Nordfält (2007) 

anser att mer text än bara pris på lappen skapar en större medvetenhet till produkten. 

Spence et al. (2014) poängterar även att visuella stimuli ofta har en positiv effekt på 

kundernas shoppingupplevelse. Respondent B menar att de tipslappar som skrivs ger ett 

mer personligt intryck då de enbart är handskrivna och är skrivna av personalen i 

butiken. Däremot är det viktigt att påpeka att ett allt för stort antal lappar inte är att 

föredra. Det menar respondent B skulle ha en direkt motsatt effekt eftersom det inte 

drar blicken till den specifika boken, utan den försvinner istället in i periferin.  

 



  
 

71 

Det måste alltså finnas en balans där det finns ett specifikt syfte med varje lapp. Då 

Hultén (2014) konstaterar att synens främsta uppgift är att upptäcka förändringar i 

omgivningen kan även detta utnyttjas i servicemiljön. Genom att då kontinuerligt 

förändra placering samt innehåll på tipslapparna går det att påverka kundernas 

uppmärksamhet åt olika riktningar. Det här kan relateras till respondent D:s åsikt 

angående att bokhandlare idag bör eftersträva ett mer gammaldagstänk och att de bör 

fokusera på att varje butik har en lokal prägel för att fånga det som kunderna 

efterfrågar. Det lokala tänket är även något som hade varit positivt enligt den 

fokusgrupp som har genomförts och en djupare diskussion om en utveckling inom det 

kommer att göras senare i analysen.  

 

Som vi nämnt tidigare ökar sannolikheten att en kund köper en vara om denne tagit på 

varan och därmed upplevt produkten via känselsinnet innan köpet. Vidare ökar även 

sannolikheten att kunden är beredd att betala ett högre pris för varan (Underhill 2009; 

Hultén 2012). Det är något som även styrks av respondent 4 som under fokusgruppen 

förklarade att hon gärna tog på böckerna för att bli helt övertygad att genomföra ett 

köp. Respondent A har uppmärksammat att många kunder som senare även genomför 

ett köp har rört vid produkten innan. Det menar han är ett av Akademibokhandelns 

differentieringsmöjlighet gentemot internetbaserade bokhandlare. Han förstärker vikten 

av att därmed ge kunderna möjlighet att röra vid produkterna. Samtidigt finns det en 

viss problematik eftersom Argo et al. (2006) menar att, trots att taktil stimuli ökar 

sannolikheten till att ett köp genomförs, är kunder däremot ovilliga att köpa produkter 

som andra kunder rört vid. Därmed uppstår det en utmaning för företag att uppmuntra 

kunder till att röra vid produkterna för att därmed stimulera till köp, men samtidigt 

dölja att andra kunder rört vid produkterna. Det innebär att butikspersonalen har ett 

ansvar att kontinuerligt undanröja och minimera upplevelsen av att andra kunder rört 

vid produkterna. Det är alltså därmed viktigt att böckerna ser nya och helt orörda ut. 

Spence et al. (2014) konstaterar att uppmuntra kunderna till att ta på produkterna samt 

att betona bekvämligheten i servicelandskapet är nyckeln till framgång för många olika 

företag.  

 

Vidare är även dofter en tänkbar utvecklingsmöjlighet för Akademibokhandeln. Li et 

al. (2007) klargör att dofter i butik är som mest effektiva om de uppfattas på ett 

omedvetet plan av kunderna. Även Spence et al. (2014) menar att en intresseväckande 
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doft kan öka försäljningen, samtidigt som Hultén (2014) även tydliggör att butiksdoften 

kan ha en positiv effekt på inte bara kunderna utan även personalen där den anses öka 

effektiviteten. Teorin stärker dessutom associationen mellan kaffedoft och bokhandeln 

där det baserat på Parsons (2009) empiriska studie upptäcktes ett positiv samband vilket 

är ytterst relevant i Akademibokhandelns avseende. Vid intervjun med respondent A 

konstaterade även han hur populärt det är idag med att fika vilket Akademibokhandeln 

med fördel kan dra nytta av. Han förklarade att det förekommit diskussioner om just 

om det går att öppna ett litet café i deras butiker men att det aldrig genomfördes. En av 

respondenterna från fokusgruppen var skeptisk till implementeringen av doft i en 

bokhandel då denne ansåg att det hade varit störande för kunden under 

tjänsteprocessen. Vidare är även kongruens en viktig aspekt inom doftstimulin. Parson 

(2009) konstaterar att enbart tillföra en doft i butiksmiljön som inte överensstämmer 

med företaget eller produkterna istället har motsatt effekt på hur kunderna uppfattar 

kvaliteten, vilket är viktigt vid en eventuell implementering. En doft ska aldrig tillföras 

enbart på premisserna att den uppfattas som behaglig.  

 

Något som vi även upplever som en lämplig utveckling för Akademibokhandeln är att 

inkludera smaksinnet i deras butiksmiljö. Hultén (2014) framhåller att det idag blivit 

vanligare att företag inkluderar smaksinnet i butiksmiljön. Författaren konstaterar att 

det både skulle förstärka varumärket samt är ett sätt att differentiera sig mot 

konkurrenterna. Författaren påpekar att det är fördelaktigt för företag att använda sig av 

smakupplevelser oberoende vilken bransch de förekommer på. Som respondent D 

angav finns det många fördelar med att öppna ett café i en bokhandel. Det skulle enligt 

honom först och främst locka ett större antal kunder men det skulle även innebära att 

kunderna stannar kvar längre i butiken, vilket kan öka deras genomsnittliga inköp 

(Hultén 2014). Dessutom skulle det skapa en naturligt behaglig kaffedoft i bokhandeln 

vilket Parson (2009) menar påverkar kundens upplevelse positivt. Däremot finns det 

även några utmanande aspekter att ta hänsyn till vid en utveckling av ett anslutande 

café. Som respondent A påpekar skulle det kräva inte bara ekonomiska resurser utan 

det skulle även kräva en del av deras nuvarande lokaler. Det eftersom de i dagsläget 

troligtvis inte uppfyller de krav som ett café måste uppfylla. Respondent A förklarar att 

ett café bland annat måste kunna erbjuda sina kunder toaletter vilket de inte gör i 

nuläget. Dessutom finns det en viss problematik angående bokhandlarnas utrymme då 



  
 

73 

flera av dem är mycket trånga och inte skulle rymma ett café vilket innebär att de 

sålunda måste expandera deras lokaler.  

 

Spence et al. (2014) poängterar att visuella stimuli vanligtvis har en positiv påverkan på 

konsumenters beteende. Författaren förtydligar att det är just därför företag väljer att 

fokusera på olika visuella attribut och just Akademibokhandeln verkar ta visuella 

stimuli på stort allvar, framförallt användandet av ljuset i butiken. Respondent E 

förklarar att de har ett koncept angående ljuset i butikerna som bestäms centralt. 

Respondent B förtydligar att viktigast av allt är att strålkastarna är fokuserade på 

väggarna samt de olika borden i butiken eftersom det drar kunders blickar och därmed 

skapar ett fokus mot böckerna. När ett nytt bord anordnas ska även det vara upplyst för 

att rikta uppmärksamheten till deras olika erbjudanden förklarar respondent B. Vilket 

Hultén (2014) konstaterar är ett effektivt sätt att attrahera och vidare även behålla 

kunderna i butiken.  

 

Vidare klargör respondent A att det även är viktigt att ljuset från lamporna aldrig 

bländar kunderna, eftersom det kan skapa ett obehag hos dem och påverka deras totala 

upplevelse. Respondent E menar däremot att ljussättningsstrategin inte uppfylls fullt ut 

i flera av deras butiker vilket även respondent B förtydligar. Han fortsätter med att 

deras butik är i behov av en uppgradering vilket inte har skett på grund av bokhandelns 

ekonomiska situation. Eftersom ljussättningen i en butik påverkar kundens emotionella 

tillstånd (Evans 2002) anser vi det vara till förmån för företaget att införa inte bara en 

ljussättning som drar uppmärksamheten till butikens erbjudande utan även skapar ett 

välbehag hos kunden vilket i sin tur påverkar kundens totala shoppingupplevelse 

positivt. Vidare poängterar Hultén (2014) att även en svagare ljussättning påverkar 

kunden och dennes upplevelse positivt. Genom att skapa en ljussättning som påverkar 

hur kunden upplever bokhandeln på ett omedvetet plan kan företaget inte bara rikta 

deras uppmärksamhet beroende på vad de vill sälja utan även skapa en behaglig känsla 

hos kunderna.  

 

Förekomsten av musik i en butik har enligt Garlin och Owen (2006) en positiv effekt på 

konsumentbeteendet. Det har även blivit uppenbart att flera butiker har utvecklat en 

ljudstrategi för sina butiker konstaterar Bashford (2010). Efter många av våra besök hos 

flertalet boklådor har vi dock upptäckt att majoriteten faktiskt inte spelar musik. Utifrån 
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våra intervjuer med Akademibokhandeln har de en varierande inställning till just 

musik. Respondent B nämner deras tidigare musikval där genren av musik var 

beroende av vem i personalen det var som arbetade. Enligt teorin kan det vara 

ofördelaktigt för företaget att ha en musikgenre i butiken som inte stämmer överens 

med varken produkterna eller företagets karaktär (Hultén 2014). Författaren poängterar 

att det bör finnas en musikkongruens i butiken för att öka servicelandskapets 

trovärdighet, vilket enligt Demoulin (2011) sin tur påverkar kundens totala 

tillfredsställelse med tjänsten. Det finns även ett samband mellan klassisk musik samt 

exklusivare produkter vilket är i samspel med de produkter Akademibokhandeln 

erbjuder.  

 

Respondent B anser personligen att vissa musikkategorier kan ha en direkt 

avskräckande effekt på kunder. Han motiverar att musik i Akademibokhandelns butiker 

kan vara både till nackdel samt till fördel. Vidare förklarar han att han upplevt att 

flertalet kunder uppskattat Akademibokhandelns val att inte har störande musik i 

butiken. Däremot nämner han att butiken emellanåt uppfattas som alldeles för tyst. 

Respondent A delar generellt samma uppfattning men uttrycker en mer positiv 

inställning till spelandet av klassisk musik i deras butiker. Han poängterar att musiken 

inte får upplevas störande samt att kunden helst inte ska lägga märke till den 

överhuvudtaget. Park och Young (1986) argumenterar att auditiv stimuli vid produkter 

med ett högt engagemang, vilket vi uppfattar att böcker har, kan påverka 

konsumentbeteendet negativt och faktiskt uppfattas som störande. Det är något som 

även vår fokusgrupp delvis är överens om. Vid diskussionen kring musik ansåg 

respondent 1 att musik kan upplevas störande för kunder i en miljö där kunden behöver 

ta många olika beslut. Respondent 4 hade även inställningen att bokhandlare mer eller 

mindre ska uppfattas som ett bibliotek och där musik då inte stämmer överens med den 

övergripande stämningen. Vidare i diskussionen kom de dock fram till att just klassisk 

musik hade fungerat för en bokhandel.  

 

Enligt Demoulin (2011) höjer en butiks musikkongruens även konsumentens 

informationshantering. Det stärker ytterligare vårt argument att det är fördelaktigt för 

Akademibokhandeln att omsorgsfullt utforma en musikstrategi samt att de bör vara 

noggranna vid urvalet av musik för att uppnå en optimal musikkongruens. Eftersom 

böcker enligt Spence et al. (2014) är en experimentell produkt innebär det att auditiv 
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stimuli i den här produktkategorin har en större effekt på kunden, även om den kan vara 

både positiv eller negativ. En experimentell vara innebär att kunden inte vet om han 

eller hon kommer tycka om produkten innan köpet är genomfört. Det innebär alltså att 

köpet kräver en viss koncentration av kunden (Spence et al. 2014). Vilket kan 

återkopplas till Demoulin (2011) argument att en hög musikkongruens kan ha en 

positiv effekt på konsumentens informationshantering. Respondent C var även inne på 

hur de genom ljudkongruens kan öka uppmärksamheten kring deras olika genrer. Hon 

förtydligar att det möjligtvis skulle fungera att spela fågelkvitter i anslutning till deras 

fågelböcker för att förstärka kundupplevelsen.  

 

Det har även blivit tydligt från teorin att vilket musikval en butik gör kan påverka tiden 

kunderna medvetet men även omedvetet väljer att stanna kvar i butiken. Vidare kan det 

även påverka hur kunden rör sig i butiken (Garlin & Owen 2006). Genom att ha musik 

som uppmuntrar kunder att röra sig långsammare i butiken och därigenom utsättas för 

flera köpmöjligheter möjliggör det för Akademibokhandeln att öka sannolikheten att 

kunden faktiskt genomför ett köp. Musik med ett högre tempo hade påverkat kunden på 

så vis att de istället rör sig snabbare i butiken, vilket inte vi anser vara gynnsamt i 

Akademibokhandelns fall. Därmed hade stressande musik haft en motsatt effekt på 

kunderna och som respondent B menar haft en avskräckande effekt. Det är tydligt att 

åsikterna är olika vad gäller att ha musik i butiksmiljö. Däremot är det uppenbart att om 

en eventuell musikimplementering ska genomföras bör den vara noggrann med ett stort 

fokus på att uppnå så kallad musikkongruens.  

 

5.2.3 När sinnena samspelar 
Ett servicelandskap med multisensoriska stimulin är enligt teorin mer tilltalande och 

engagerande än motsatsen konstaterar Spence et al. (2014). Det kan innebära för 

Akademibokhandeln att sammanföra ett café och bokhandeln både baserat på smak 

samt doft. Att öppna ett café skulle innebära att kunderna stannar längre och utsätts 

därmed av fler erbjudanden, vilket i sin tur innebär att sannolikheten för köp ökar. 

Baserat på teorin fanns det även en tydlig association mellan just kaffedoften och 

bokhandeln. Där kaffedoften skulle påverka kundernas köpupplevelse positivt.  

 

För ett företag som använder sig av sinnesmarknadsföring tillfaller även ett ansvar för 

att inte genomföra en så kallad överstimulering. Just vid sinnesmarknadsföring är det 
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viktigt att det inte tillämpas för många stimuli samt att det finns en övergripande 

kongruens mellan de olika stimuli i butiken (Spence et al. 2014). Annars riskerar 

företaget att uppnå sensory overload där kunderna upplever ett starkt obehag i butiken 

när de olika sensoriska stimulin hindrar varandra och skapar en överväldigande 

upplevelse menar Spence (2002). Det motarbetar vad butiken faktiskt strävar efter att 

uppnå. Det måste alltså finnas en kongruens mellan smaken, den doft som tillförs, 

vilket typ av musik som spelas samt hur servicelandskapet ser ut för att 

kundupplevelsen inte ska upplevas överväldigande för kunden.  

 

5.2.4 Egna reflektioner 
Akademibokhandelns servicelandskap är på många sätt välutvecklat. Vi har trots det 

upptäckt en rad utvecklingsmöjligheter i det här avseendet. Utifrån vår uppfattning kan 

det finnas ett problem med butikens kundvarv på många av Akademibokhandelns 

butiker, framförallt på mindre orter då de ofta har äldre lokaler som inte har bra 

planlösning för en butik. Det är något som även styrks av våra respondenter i 

fokusgruppen. Majoriteten av de butiker vi besökt har upplevts som trånga och 

svårframkomliga, där det gärna blir ett överväldigande intryck av alla böcker i butiken 

och där det inte finns en enda sittplats. Detta är till nackdel för Akademibokhandeln då 

vissa konsumenter kan dra sig för att gå in i butikerna och att de som går in i dem 

kanske inte stannar länge på grund av att de blir överstimulerade. Att direkt mötas av en 

trång bokhandel med ett stort antal böcker kan upplevas överväldigande för kunden där 

det blir svårt att sortera alla intryck.  

 

Vad gäller personalens påverkan på kundens upplevda kvalitet är det en mycket viktig 

komponent vid utformandet av servicelandskapet. Som ett av deras främsta 

konkurrenssätt är det mycket viktigt att förstå hur personalen påverkas av 

servicelandskapet. Att ha ett servicelandskap som inte fungerar motiverande för de 

anställda konstaterar vi är potentiellt förödande för Akademibokhandeln. 

Akademibokhandeln är ett mycket serviceorienterat företag med ett stort kundfokus, 

däremot tror vi att de kan utveckla personalaspekten på lite olika sätt. Att exempelvis 

spela lugn klassisk musik i butikerna tror vi hade haft en positiv inverkan på såväl 

personal som kund vilket diskuterats tidigare.   
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Såsom respondent A angav ska alla Akademibokhandlare ha ett likartat utseende vilket 

kan skapa vissa problem ur deras utvecklingsperspektiv då det går miste om den lokala 

signaturen som vi konstaterar kan vara positiv för företaget. Vi är överens med 

företaget att det ska vara tydligt att bokhandeln är en Akademibokhandel, men däremot 

uppfattar vi att det även ska finnas en lokal atmosfär i de olika butikerna. Vi tror att det 

skulle skapa en kongruens mellan den lokala orten och bokhandeln. Det är vidare något 

som även kan kopplas till vårt argument att Akademibokhandeln till fördel ska utöka 

deras samarbete med lokala butiker vilket vidare diskuteras senare i analysen.  

 

Att skapa en doft för Akademibokhandeln kan på många sätt vara till fördel för 

företaget. Det går genom luktsinnet att komma ihåg upplevelser under många år 

därefter (Krishna 2010). Det innebär dock en utmaning för företaget eftersom dofter 

kan uppfattas olika av olika konsumenter. Eftersom Akademibokhandeln generellt har 

en mycket bred målgrupp kan det bli problematiskt vid val av doft där det gäller att 

välja en doft som uppskattas av de allra flesta. Däremot upptäcktes det baserat på teorin 

att det finns ett samband mellan kaffedoft samt bokhandeln vilket vi konstaterar är 

något som Akademibokhandeln bör ta del av. Antingen genom att enbart tillföra den i 

butiken eller att öppna ett anslutande café. Vidare går det även att reflektera över om 

det finns en kongruens mellan resterande stimuli i butiken vilket är viktigt oberoende 

vilka stimuli som implementeras.  

 

Att inkludera smakupplevelser genom att öppna ett anslutande café i 

Akademibokhandelns servicelandskap kan var både till fördel samt nackdel för 

företaget. Självklart tillför det en utmaning både vad gäller lokalens möjligheter, 

personalens kompetens samt ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföras men 

det kan enligt vår uppfattning generera ett betydligt större kundflöde. Det innebär även 

att kunden stannar längre i bokhandeln vilket innebär att denne utsätts för 

Akademibokhandelns köperbjudanden under en längre tid. Det kan i sin tur även 

påverka doftupplevelsen eftersom det kommer spridas en doft av bakverk samt kaffe 

vilket enligt teorin har en positiv effekt på kunderna. Det ligger även i linje med 

Sveriges nuvarande fika-kultur vilket enligt vår uppfattning är något som 

Akademibokhandeln bör utnyttja. Under vår vistelse i Stockholm besökte vi en 

Akademibokhandeln som hade integrerat deras bokhandel med ett Waynes Coffee café. 

Även om de här två varumärkena enligt vår uppfattning har olika koncept, där Waynes 
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Coffee fokuserar främst på den yngre målgruppen, upplevde vi det som ett positivt 

samarbete där de faktiskt lyfte varandra. Det skapade en känsla som gjorde att 

konsumenten ville stanna kvar i bokhandeln samtidigt som det frambringade en 

övergripande behaglig atmosfär. Det är vidare ett tillvägagångssätt som till fördel kan 

implementeras hos övriga Akademibokhandlare. Däremot kan det diskuteras om just 

Waynes Coffee är det mest relevanta förslaget på café även utanför Stockholm. 

 

Vidare har vi även upplevt en utvecklingsmöjlighet vad gäller Akademibokhandelns 

stimuli på synen. En möjlighet inom det området är att som med deras effektiva 

tipslappar direkt uppmuntra till att kunderna faktiskt tar på böckerna och därigenom 

stimulera till ett köp. Ett praktiskt exempel på det är att placera ut lappar i butiken där 

det står “Provläs mig gärna!” tillsammans med en bok som är avsedd för att provläsas. 

På så sätt minimeras även risken att övriga böcker ser använda ut, eftersom kunder 

uppskattar när produkterna ser oanvända ut.  Vad som är viktigt med hänsyn till de 

tipslappar som redan finns i butiken är att det absolut inte får vara en lapp till varje bok. 

Det konstaterar vi skulle ha en direkt motsatt effekt. Även om synen kan ses som ett 

separat stimuli upplever kunden en multisensorisk upplevelse när synintrycket 

uppmuntrar och leder till att kunden faktiskt tar på boken där känseln och synen 

samspelar.  

 

Akademibokhandelns ljusstrategi går den i linje med teoriernas påståenden vilket även 

är i samråd med vår uppfattning kring hur en sådan strategi till fördel ska se ut. Därmed 

anser vi att de inte behöver utveckla sin strategi men att den däremot bör implementeras 

i samtliga av Akademibokhandelns boklådor.  

 

Utifrån flera av våra besök hos ett stort antal olika bokhandlare upptäckte som vi nämnt 

ovan att i stort sett samtliga inte använde sig stimuli på hörseln eftersom de inte spelade 

någon typ av musik. Det trots att musik har en positiv effekt på kunder (Garlin & Owen 

2006). Därmed blev vi förvånade när vi besökte NKs bokhandel som spelade en trevlig 

sinnesstämningshöjande klassisk musik. Vi uppfattade att musiken hade en stark 

övergripande kongruens med bokhandeln samt skapade en positiv kundupplevelse 

utifrån vårt perspektiv. Vi upplevde en övertygande känsla att det tillvägagångssättet 

även vore användbart i Akademibokhandelns fall. Genom att spela klassisk musik kan 
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det ha en lugnande effekt på bokhandelns kunder. Det för diskussionen vidare till hur 

Akademibokhandeln faktiskt kan påverka deras kunder med hjälp av klassisk musik.  

 

Vår tolkning är att Akademibokhandeln kan genom att spela musik med ett lägre tempo 

påverka hur länge kunder omedvetet väljer att stanna kvar i bokhandeln. Genom att 

kunden stannar exponeras denne även för företagets olika erbjudanden under en längre 

tid vilket forskning visar ökar sannolikheten till att de genomför ett köp. Det 

resonemanget stärker ytterligare vårt argument att just klassisk musik skulle stärka 

kundens upplevelse när denne besöker bokhandeln. Under vår fokusgrupp blev det 

tydligt att det inte är helt oproblematiskt att tillföra musik till just bokhandlare. Det 

finns baserat på deras åsikter en bild av att bokhandlare mer eller mindre ska upplevas 

som ett bibliotek där det ska vara tyst. Det kan grunda sig i att många butiker idag inte 

är särskilt noggranna när de bestämmer musikgenre, vilket i sin tur leder till att det inte 

finns någon kongruens mellan butikens syfte och den atmosfär musiken skapar. För att 

Akademibokhandelns musikstrategi ska vara effektiv är det alltså viktigt att förstå på 

vilket sätt musiken påverkar kunderna och att den inte väljs på måfå.  

 

Just gällande Akademibokhandeln innehar de möjligheten att faktiskt öka 

kundtillfredsställelsen genom att implementera en multisensorisk strategi i deras 

butiker. Vad som är intressant med all typ av sinnesmarknadsföring är att den inte 

behöver vara särskilt uppenbar. Det går genom att placera ut små diskreta stimuli att 

påverka kunden på ett omedvetet plan. Som nämnts är även kongruensen mellan 

stimulin väldigt viktig. Med det menar vi att de olika stimulin ska fungera genom att 

komplettera varandra och höra samman. Just i deras fall har de flera möjligheter där 

stimulin från de olika sinnena lyfter varandra vilket till vi nämnt tidigare under de 

enskilda sinnena. Vid implementering av flertalet ovanstående stimuli skapar de vid 

uppfylld kongruens tillsammans en multisensorisk upplevelse.  

 

5.3 Ytterligare utveckling 
5.3.1 Kampen mot e-handeln  
Den påverkan på de fysiska butikerna som har kommit utav e-handeln har visats både i 

det empiriska resultatet och i teorin. Påverkan har varit extra tydlig för bokhandeln då 

e-handeln har tagit över hälften av den totala marknaden. Enligt Pihlsgård och Ericsson 

(2015) är anledningarna till att de flesta konsumenterna väljer att handla över internet 
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för att det är lättillgängligt, finns ett större utbud samt att de kan köpa oavsett tid eller 

plats. Det här var något som vi kunde se överensstämde med det empiriska resultatet 

från fokusgruppen då en av respondenterna redovisade att hon främst handlade över 

internet då den fysiska bokhandeln i princip alltid hade ett för litet utbud. Förslaget från 

respondent var att den fysiska bokhandeln skulle utvecklas på ett sådant sätt att de 

breddade sitt produktsortiment vilket även stöddes av respondent F från intervjuerna. 

Det stöddes dock inte av respondent B som ansåg att de inte kunde ha ett större utbud i 

butiken då det skulle kosta dem för mycket. Även Steiner (2015b) kritiserar de fysiska 

bokhandlarna till att ha ett för litet utbud av titlar i sitt lager då de enbart fokuserar på 

aktuella bästsäljare i dagens läge.  

 

Efter påverkan från e-handeln blev det en kris på den fysiska bokmarknaden men de 

senaste åren har en positiv utveckling börjat ta fart. Enligt respondent D kan den 

utvecklingen förklaras genom att konsumenterna har gått tillbaka till att handla mer 

lokalt och därmed handlar mer i fysiska butiker än över nätet. Dock anser respondenten 

att för att fortsätta den positiva utvecklingen behöver de fysiska bokhandlarna fokusera 

på de stora kostnadsposterna personal och lokaler då det är de som särskiljer de fysiska 

butikerna från e-handeln vilket även styrks från andra respondenterna under 

djupintervjuerna. Som tidigare nämnts anser även Bitner (1992) att lokalerna och dess 

utformning är viktig och Mokhtaran et al. (2015) påpekar personalens betydelse för en 

butik som är utformad som Akademibokhandeln är. Både respondent E, B och C 

framhöll i sina djupintervjuer vikten av att ha serviceinriktad och kunnig personal i 

butikerna, vilket nämns tidigare. Det framkom även att just Akademibokhandeln jobbar 

hårt på just detta då respondent C anser att det är det som gör att de fysiska butikerna 

kommer att överleva i dagens samhälle.  

 

I och med att kostnadsbesparingar på de största kostnadsposterna är problematiskt att 

genomföra föreslår respondent D att det istället skulle vara fördelaktigt att eventuellt 

bredda sortimentet i bokhandeln. En breddning av verksamheten anser Kapferer (2012) 

är ett positivt sätt att utöka sin kundkrets och på så vis öka sitt marknadsinflytande.  

Respondent C redovisar att Akademibokhandeln i dagens läge har ett brett sortiment av 

andra produkter utöver böcker i sina butiker vilket även framhålls av respondent A. 

Respondent D är dock tveksam till en ytterligare breddning av sortimentet då det kan 

förstöra kundernas förväntningar på vad som ska finnas i en bokhandel. Det här 
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framhåller Kapferer (2012) är ett stort problem när företag breddar sin verksamhet då 

en breddning som inte har kongruens med företagets personlighet istället kan försvaga 

företaget istället för att stärka det.  

 

5.3.2 Att erbjuda något utöver det vanliga 
Lovelock och Wirtz (2011) menar att en stödtjänst är en av tre delar som 

tjänsteerbjudandet består av. Akademibokhandeln har i dagens läge flertalet stödtjänster 

som de erbjuder sina kunder som koncern men de stödtjänsterna är inget som är 

obligatoriskt för de enskilda butikerna att göra. Normann (2011) visar att fördelarna 

med en stödtjänst är att de underlättar produktens användning samt ökar det upplevda 

värdet och kundens helhetsupplevelse av tjänsten. Därför anser teorin att en 

välutvecklad stödtjänst är nyckeln till ett bra tjänsterbjudande. I och med att det inte är 

obligatoriskt för de olika Akademibokhandlarna att erbjuda stödtjänster är det vissa av 

dem som inte gör det över huvudtaget. Respondent B redovisade att den konkurrenten 

som finns nära just hans butik är mycket duktig på att anordna författarträffar vilket 

gjorde att han har valt att fokusera tid och resurser på annat. Respondent A angav i sin 

intervju att de butiker som ligger på mindre orter har generellt sett svårare att dra till sig 

de mer kända författarnamnen då de helst figurerar i större sammanhang som de kan 

marknadsföra sig genom. Det här är dock något som motsägs av respondent D då han 

menar att det är svårt för bokhandlare i större städer att ha författarträffar eftersom 

konsumenterna oftast inte bor i närheten av butikerna. Respondent C däremot som har 

en butik i en större tätort hade inga som helst problem med att anordna författarträffar 

utan gjorde det ofta då de var mycket populära. 

 

Att utveckla mervärde för kunden genom att erbjuda en mötesplats är också något som 

föreslås av Steiner (2015a). För att öka känslan av en mötesplats och för att utveckla 

stödtjänsterna så att de passar de mindre orterna menar respondent A att samarbeten 

med lokala butiker skulle kunna vara en framtida utveckling. Förslag som då 

redovisades var ett samarbete med till exempel en blomsterhandel och då ha ett podium 

med alla deras trädgårdböcker framme. Respondent C var dock mer tveksam med att ha 

sådana samarbeten inne i butiken men var ändå positiv till tanken om att framhäva 

varandras produkter. Utvecklingen mot mer lokala samarbeten kan även kopplas till 

respondent D:s åsikt om branschens utveckling mot mer lokal handel. Utifrån resultatet 

från vår fokusgrupp blev det tydligt att ett mer lokalinspirerat tänk hade främjat deras 
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kundflöde då respondenterna efterfrågade fler event i butikerna. Vid fokusgruppen kom 

det även förslag på samarbete med olika lokala ideella föreningar under temaveckorna.  

 

5.3.3 Att nå kunderna på fler kanaler 
Akademibokhandeln har för tillfället en multikanalstrategi, vilket är en typ av 

integration mellan olika kanaler, då de agerar på två kanaler samtidigt även om det är 

under två olika namn (Kan et al. 2015). Enligt författarna är det här en positiv strategi 

då företagen kan erhålla fler marknadsandelar då de integrerar med kunden via fler 

kanaler. Respondent E redovisade i sin intervju att Akademibokhandeln köpte upp 

Bokus på grund av att det ansågs fördelaktig att vara på de två största kanalerna i 

branschen vilket bekräftar det teorin säger. Kan et al. (2015) visar också på att en av de 

största utmaningarna med multikanalstrategi är att de ska sköta integrationen sömlöst 

mellan kanalerna. Enligt respondent A och E har inte Bokus och Akademibokhandeln 

någon mer integration emellan dem förutom längre upp i företaget vilket gör att de inte 

har lyckats med att ta sig förbi den utmaningen och uppnå fullskalig multikanalstrategi.  

 

Larsson (2014) framhöll också att den här typen av strategi innebär att butiksytan blir 

mer effektiv då företaget enbart säljer de produkter som har hög omsättning i butik och 

resten säljs över internet. Det här är något som kan ses inom Akademibokhandeln då de 

har fått mycket kritik för att de enbart säljer bästsäljande litteratur och har ett för litet 

sortiment, vilket har nämnts tidigare. Teori från Pophal (2015) visar på att de företag 

som fokusera på en multikanalstrategi brukar dela upp de olika kanalerna för mycket 

och ha delade mål vilket leder till konkurrens mellan de olika kanalerna. I flertalet av 

de djupintervjuer som genomfördes framkom att några av butikscheferna hade en mer 

konkurrensinriktad känsla gentemot Bokus än att istället enbart se dem som ett 

dotterbolag, vilket styrker det teoretiska påståendet. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) 

menar att en naturlig utveckling av multikanalstrategin är omnikanalstrategin som har 

som syfte att öka integrationen mellan de olika kanalerna och på så vis ta bort den 

konkurrens som blir mellan dem. Strategin ska också stärka varumärket genom att 

leverera en och samma kundupplevelse oavsett vilken kanal som kunden handlar via.  

I flertalet av de intervjuer som genomförts påpekades det att en integration mellan 

Akademibokhandeln och Bokus har försökts tidigare men misslyckats då det blev 

otydligt för kunderna vilka erbjudanden och priser som gällde. Därför är det vissa 

butiker inom Akademibokhandeln som är skeptisk till en större integration och från 
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ledningen har det inte kommenterats om en sådan utveckling är i åtanke. Respondent B 

var dock positiv till en större integration mellan kanalerna då han ansåg att även om det 

tidigare misslyckats hade en sådan utveckling varit fördelaktig i dagens samhälle. Även 

respondent F ansåg att bokbranschen utvecklas mot en större integration med e-

handeln, vilket hennes förlag är ett bevis på. Respondent D ansåg dock att bokhandeln 

inte går emot en utveckling gentemot större integration mellan kanalerna utan han 

trodde att det istället skulle gå mot att kunderna handlade mer i den fysiska butiken. 

Om en integration mellan de två kanalerna genomförs bör Akademibokhandeln 

fokusera på att utveckla ett kundvänligt virtuellt servicelandskap då Zeithaml et al. 

(2013) påpekar att det är ett effektivt sätt att kommunicera med sina kunder. Hopkins et 

al. (2009) konstaterar att det virtuella servicelandskapet påverkar personalen och 

kunderna på ett likartat sätt som vid ett traditionellt servicelandskap.  

 

Respondent B trodde att en integration mellan de olika kanalerna kunde leda till att de 

fysiska bokhandlarna blev mer som showrooms, vilket är en utveckling av 

omnikanalstrategin (Bell et al. 2014). Författarna menar att en sådan strategi hade varit 

positivt då de hade kunnat utnyttja de olika fördelarna från båda kanalerna mer effektivt 

och att de kan kommunicera med kunderna på flera kanaler. Ingen av de andra 

respondenterna från djupintervjuerna trodde dock på en sådan utveckling. De teorier 

som finns om integration mellan olika kanaler har dock mest fokuserat på de företag 

som har gått från internet till fysiska butiker vilket gör att de fördelar som de företagen 

har uppnått kanske inte skulle uppnås på en fysisk butik som går till en e-handel.  

 

5.3.4 Egna reflektioner 
Från teorin och det empiriska resultatet framkom det att en breddning av 

titelsortimentet skulle vara optimalt då de fysiska butikerna har fått mycket kritik över 

sin brist på varierande titlar gentemot e-handeln. Dock menar respondenter från 

djupintervjuerna att det hade varit svårt för de fysiska butikerna att genomföra då det 

hade inneburit större lagerkostnader. En utveckling som då skulle vara att föredra vore 

om Akademibokhandeln skulle korta sina leveranstider från förlagen till butiken då fler 

konsumenter skulle kunna beställa böckerna via bokhandeln istället för e-handeln. Om 

de lyckas korta sina leveranstider skulle bokhandeln kunna arbeta på ett sådant sätt att 

de beställer in färre böcker av de stora författarnamnen och utökar sitt sortiment av 

titlar istället. Med en kortare leveranstid till butikerna skulle Akademibokhandeln sedan 
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kunna ha ett kontinuerligt flöde av de största författarnamnens böcker till butiken i den 

takt som de vanligtvis brukar sälja dem.  

 

Utöver en breddning av titelsortimentet har en breddning av det övriga varusortimentet 

tagits upp. Teorierna är tydliga med för att utveckla en lyckad breddning behöver 

företaget ha kongruens mellan den breddning som görs och företaget, vilket även stöds 

av respondent D. I djupintervjuerna framkom det att Akademibokhandeln i dagens läge 

har ett utbrett sortiment av varor utöver böcker. I och med att de redan har valt att 

bredda sitt sortiment till det mesta som kan kopplas till en bokhandel gör det svårt för 

dem att ytterligare bredda sitt sortiment utan att tappa kongruensen till sitt företag. 

Därmed anser vi att en ytterligare breddning av det övriga varusortimentet möjligen 

skulle skada företaget och att det därmed inte är den viktigaste utvecklingsmöjligheten 

för dem att fokusera på.  

 

Om stödtjänster framkom det att det inte är obligatoriskt för butikerna i 

Akademibokhandelns koncern vilket gör att det inte finns en samlad bild av koncernen 

ut mot deras konsumenter. En tanke som då kommer fram är att en mer samlad struktur 

över stödtjänsterna över hela koncernen skulle vara fördelaktigt för 

Akademibokhandeln. Dock är det relevant att nämna att det skulle vara svårt att 

genomföra då de olika butikerna har olika förutsättningar för att genomföra dem. Det är 

olika förutsättningar då de alla har olika konkurrenter som de måste försvara sig mot 

samtidigt som de alla har olika målgrupper som de fokuserar på. Därför blir det 

förståligt varför Akademibokhandeln inte har obligatoriska stödtjänster för varje butik, 

även om det hade gett en större kongruens genom företaget. Vårt förslag är dock att de 

införa ett likartat upplägg för stödtjänsterna hos samtliga bokhandlare men att 

butikscheferna får en viss handlingsfrihet och på så vis kan behålla sin lokala prägel på 

tjänsten. Till exempel kan författarträffar vara obligatoriska men ett större fokus kan 

finnas på att få de lokala förmågorna till butikerna. Det är viktigt att de inte förlorar sin 

lokala signatur för att de då kan försvinna in i en likartad franchisekedja.  

 

Den utveckling av stödtjänster via temaveckor är ett förslag som är mycket relevant för 

Akademibokhandeln. Att införa temaveckor där de samarbetar med lokala föreningar 

och butiker är på många sätt fördelaktigt för Akademibokhandeln då det ökar 

uppmärksamheten till deras butiker på en mer lokal nivå. Ett samarbete innebär också 
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att de inte kommer att behöva stå för hela kostnaden själva vilket är positivt. Ett 

samarbete med en blomsterhandel skulle också öka den multisensoriska stimulin i 

butiken och på så vis öka kundens helhetsupplevelse. Ett annat förslag för evenemang 

skulle vara att de bakar recept från en av kokböckerna i butiken och sedan bjuder 

konsumenterna på dem. På så sätt skulle de öka stimuli både på känseln, smaken och 

doften i butiken och kunderna skulle därigenom också få ta del av produkten innan de 

köper den.  

 

Då Akademibokhandeln redan har en multikanalstrategi framkommer det av teorin att 

en naturlig utveckling av det hade varit att öka integrationen emellan de olika kanalerna 

till en omnikanalstrategi. Därför anser vi att det hade varit till fördel för 

Akademibokhandeln att utveckla en större integration mellan de fysiska butikerna och 

deras dotterbolag Bokus för att utnyttja de fördelar som kommer av en 

omnikanalstrategi. Relevant i den situationen är också att Akademibokhandeln hade på 

det här viset kommit ifrån den nackdel som kommer av att använda sig av en 

multikanalstrategi, då de två kanalerna därmed inte konkurrerar med varandra, samt att 

de kan stärka sitt varumärke ut mot konsumenterna. De hade stärkt sitt varumärke 

genom att konsumenterna hade märkt att det i grund och botten är samma företag. Dock 

hade troligtvis kritiken mot Akademibokhandeln att de har ett för litet titelsortiment 

ökat ännu mer då de genom detta tillvägagångsätt enbart fokuserar på att ha de 

bästsäljande produkterna i butiken. Därmed anser vi att en utökad integration kanske 

skulle försvaga den fysiska bokhandeln mer än stärka den i dagens läge och därmed bör 

de vara försiktiga innan de utvecklar integrationen samt genomför en grundlig analys 

inför implementeringen. 

 

Trots att respondent B tror att framtidens utveckling kommer att bli som showroom är 

det något som vi anser troligtvis inte kommer att ske. Teorin nämner fördelar med att 

ha butiker som showrooms men den forskning som hittills har framkommit har mest 

behandlat företag som går från internet till fysiska butiker och inte tvärtom, vilket gör 

att fördelarna för Akademibokhandeln kan bli mindre än nackdelarna. En annan negativ 

del med showrooms för Akademibokhandeln är att de skulle förlora en av de fördelar 

de har gentemot e-handeln då konsumenterna inte skulle hämta ut böckerna direkt i 

butik utan istället skulle behöva vänta på att boken levererades. Därmed blir vår 

tolkning att Akademibokhandeln inte bör utvecklas till ett fullskaligt showroom.  
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6 Slutsats 
I det sista kapitlet kommer utgångspunkten vara den diskussion som tidigare 

genomförts vilket vidare kommer att mynna ut i ett besvarande av den forskningsfråga 

som ställdes i början av arbetet. De teoretiska och praktiska bidrag som arbetet 

genererat kommer att redovisas och vi kommer även ge förslag för framtida forskning.  

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågan 
Vilken utveckling av Akademibokhandelns fysiska butiker kan förstärka 

konkurrenskraften? 

 

Utifrån analysen upplever vi det positivt att varje enskild Akademibokhandel har 

möjlighet till olika målgrupper, då varje butik faktiskt har olika förutsättningar för just 

sin verksamhet. Dock insåg vi att alla butiker inte hade en målgrupp som de fokuserar 

på vilket kan leda till eventuella problem. Därför anser vi att Akademibokhandeln bör 

jobba för att varje enskild butik har en huvudmålgrupp, vilket gör att de tydligare kan 

utveckla sitt servicelandskap, marknadsföring och stödtjänster efter det här segmentet. 

Det fokuset som en av butikerna hade på barnböcker hade då kunnat utvecklas till att i 

viss del påverka servicelandskapet genom att utveckla en barnhörna i relation till 

barnböckerna, där barnen kan rita eller måla samtidigt som en ljudbok för barn spelar i 

bakgrunden.  

 

Då det teoretiska resultatet visade på vikten av ett tilltalande kundbemötande för att 

tjänsten och dess erbjudande ska upplevas positivt av kunden valde vi att analysera det 

området. Från analysen framkom det att Akademibokhandeln hanterade sitt 

kundbemötande bra då de låg i framkant inom det området. Därmed anser vi att för 

tillfället behöver de inte utveckla sitt kundbemötande utan enbart behöver ha samma 

strategi som de redan har då det verkar vara ett lyckat koncept.  

 

Med avseende på Akademibokhandelns servicelandskap konstaterar vi att åtskilliga av 

deras butiker behöver en viss omstrukturering. Där fokus ligger på att göra de luftigare 

och mer öppna samt att förenkla lokaliseringen av deras olika titlar. Beträffande 

servicelandskapet anser vi att det är en av deras främsta framtida konkurrensmedel 

vilket innebär att vi värderar det högt. 
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Enligt vår uppfattning är känseluppmuntrande stimuli en relevant utveckling för 

företaget eftersom hur boken upplevs i handen är en viktig del av den totala 

kundupplevelsen. Baserat på deras framgångsrika tipslappar anser vi att det vore 

användbart att vidare utveckla dem med ett utökat fokus på känsel. Vi presenterade där 

ett exempel att lägga till texten “Provläs mig gärna!” för att skapa ytterligare ett fokus 

till böckerna där de även uppmuntrar kunderna till att röra böckerna.  

 

Vidare är även en eventuell doftimplementering relevant för företaget. Specifikt 

kaffedoft konstaterar vi ha en stark association till bokhandeln vilket 

Akademibokhandeln bör dra nytta av. Det kan genomföras genom att enbart tillföra en 

kaffedoft i deras butiksmiljö eller att eventuellt öppna ett café i anslutning till 

Akademibokhandeln, där kaffedoften blir en naturlig del av den övrig omgivning.  

 

Fortsättningsvis är även olika smakstimuli något som kan förankras till 

Akademibokhandeln. Att öppna ett café i deras butiker har vi upplevt som en 

användbar utvecklingsmöjlighet vilket däremot är kopplad till en rad utmaningar för 

företaget. Det är något som enligt vår analys skulle öka antalet kunder i bokhandeln 

samt uppmuntra dem att stanna kvar under en längre tid och därmed öka sannolikheten 

för ett eventuellt köp. Vidare skulle det kräva en påfrestning på såväl 

Akademibokhandelns ekonomiska resurser samt på deras personal, men vi anser 

emellertid att Akademibokhandeln som ledande bokhandelskedja i Sverige har de 

resurser som krävs för att det ska vara genomförbart.  

 

Beträffande Akademibokhandelns stimuli på syn har de i nuläget en utarbetad strategi 

vad gäller deras ljussättning. Vi konstaterar däremot att en utvecklingsmöjlighet för 

företaget inom det området är att det krävs en uppdatering på många av de mindre 

orterna vad gäller kvaliteten på ljussättningen.  

 

Vidare vad beträffar Akademibokhandelns obefintliga stimuli på hörseln är det något 

som vi poängterar är ett väsentligt sätt för dem att utvecklas. Baserat på analysen har vi 

upptäckt en positiv inställning till att implementera lugn klassisk musik i samtliga av 

deras boklådor. Det skulle påverka kunderna till att stanna kvar under en längre 

tidsperiod samt att det ökar kundernas genomsnittliga utgifter. Vi konstaterar att valet 
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av klassisk musik även är i linje med bokhandelns karaktär då det symboliserar 

exklusivare produkter.  

 

Vidare är det dessutom genomförbart av Akademibokhandeln att utveckla en 

multisensorisk strategi där några eller samtliga sinnen stimuleras. Viktigt att poängtera 

vid en multisensorisk strategi är att det finns kongruens mellan samtliga stimuli. För 

Akademibokhandeln konstaterar vi att både kaffedoft samt valet av klassisk musik 

skapar en behaglig kundupplevelse där de uppmuntras att stanna kvar i bokhandeln. 

Fortsättningsvis är detta också fallet vid ett eventuellt öppnande av café där kaffedoften 

sprids naturligt i bokhandeln samtidigt som den klassiska musiken skapar ett välbehag 

hos kunderna. Vidare samspelar även känseln samt synen vid implementeringen av 

känseluppmuntrande lappar. Tillsammans skapar samtliga stimuli en multisensorisk 

kundupplevelse, något som vi upplever som en intressant utveckling för 

Akademibokhandeln.  

 

En utveckling som framkom efter analysen var att boklådorna gärna hade fått ha ett 

bredare utbud av sitt titelsortiment. Vi konstaterade dock att det skulle vara svårt för 

dem att göra då det hade inneburit att de hade behövt erhålla ett större lager vilket i 

slutändan hade varit mycket kostsamt för dem. Ett förslag som då uppkom var att 

istället för att fokusera på ett större lager skulle de inrikta sig på att ha kortare 

leveranstider till butiken vilket på så sätt skulle ge ett större sortiment till butikerna 

vilket kan vara en rimlig utveckling. En breddning av det övriga sortimentet anser vi 

inte skulle vara fördelaktigt för dem att göra då det troligtvis hade försvagat deras 

varumärke.  

 

Utifrån vår analys av Akademibokhandelns olika kanaler och dess integration 

konstaterade vi att de för tillfället använde sig av en multikanalstrategi, vilket kan 

utvecklas till en omnikanalstrategi. Det som framkommer av analysen är då att det hade 

varit fördelaktigt för Akademibokhandeln att göra en större integration med deras 

dotterbolag Bokus då de hade kunnat utnyttja de olika fördelarna från kanalerna på ett 

mer effektivt sätt. Dock anser vi att det i dagens läge inte hade varit fördelaktigt att 

främst fokusera på en sådan integration eftersom det finns andra delar av företaget som 

bör få större utrymme. 
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Den framtida utveckling som vi anser bör öka konkurrenskraften för 

Akademibokhandeln allra mest och som därmed bör ha störst fokus är utvecklingen av 

deras stödtjänster. Den här utvecklingen är mest relevant för Akademibokhandeln då 

det skulle öka deras lokala förankring genom att de har samarbeten med lokala butiker 

och föreningar. Vårt exempel var då att införa tema-veckor för att på så sätt locka in 

kunderna i bokhandeln. Förutom att öka den lokala förankringen stimuleras även fler av 

konsumenternas sinnen i tjänsteprocessen vilket, som vi tidigare nämnt, är ett annat 

huvudfokus de bör ha.   

 

6.2 Teoretiskt bidrag 
Då arbetet främst har en praktiskt inriktning är det mycket litet den bidrar till den 

teoretiska utvecklingen. Dock anser vi att den ändå ger en värdefull input inom ämnet 

gällande hur en utveckling av bokhandeln kan gestaltas samt att arbetet även ger en 

inblick i relevansen av servicelandskap och utveckling inom dagens detaljhandel.   

 

Under arbetets gång upptäcktes ett större fokus på just Akademibokhandelns 

servicelandskap samt deras framtida eventuella stödtjänster vilket framställs i den 

reviderade undersökningsmodellen nedan.  

 
Figur 6.1 Undersökningsmodell, reviderad version, Källa: Egen modell 
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6.3 Praktiskt bidrag 
Genom att studera vilken potentiell utveckling av bokhandeln som märkbart skulle 

stärka konkurrenskraften har vi kommit fram till flertalet utvecklingsmöjligheter som 

skulle fungera generellt inom branschen. I linje med det syfte som formulerades i 

början av arbetet samt den information som framkommit under arbetets gång har vi 

utvecklat följande rekommendationer till Akademibokhandeln:  

 

• Fokusera så att varje butik har en huvudmålgrupp för att effektivt nyttja deras 

resurser 

• Utveckla stödtjänsterna för att sedan anpassas till de olika butikernas 

förutsättningar och målgrupper 

• Utveckla servicelandskapet samt anpassa det efter deras specifika målgrupp och 

införa olika sensoriska stimuli för att förbättra kundupplevelsen 

• I framtiden förbättra och effektivisera integrationen mellan företagets två olika 

försäljningskanaler 

 

De här rekommendationerna hoppas vi att Akademibokhandeln ska dra nytta av när de 

utvecklar sin strategi för framtida utveckling. 

 

6.4 Framtida forskning  
Utifrån vår empiriska insamling upptäckte vi en viss motstridighet beträffande 

implementeringen av sinnesmarknadsföring i bokhandeln. Det är något som vi 

uppfattar grundar sig i en generell bristande kunskap om de fördelar 

sinnesmarknadsföring kan innebära för ett företag. Vi upplever därmed en brist inom 

implementeringen av sinnesmarknadsföring specifikt inom bokhandeln. Därmed drar vi 

slutsatsen att det krävs framtida forskning på ett praktiskt plan för att erhålla en djupare 

förståelse för hur multisensoriska stimulin påverkar en bokhandel. Vidare vore det även 

av intresse att i praktiken uppleva hur implementering av enskilda stimulin på syn, lukt, 

hörsel, smak samt känsel påverkar bokhandeln. Med detta som grund anser vi det 

behövas ytterligare framtida forskning av en mer kvantitativ karaktär för att erhålla mer 

generaliserbar information inom specifikt ämnet sinnesmarknadsföring med fokus på 

bokhandlare.  
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Vi konstaterar även att det finns utrymme för framtida forskning inom de stödtjänster vi 

har föreslagit genom att med kvantitativa verktyg undersöka rent praktiskt hur våra 

föreslagna tema-veckor samt samarbeten med lokala butiker upplevs i verkligheten. Vi 

anser att det är av intresse hur de specifikt påverkar bokhandeln.  

 

Utifrån slutsatsen fastställer vi att det också behövs mer forskning angående 

integrationen mellan olika försäljningskanaler. Den forskning som återfinns idag är mer 

fokuserad på fördelarna för e-handeln som startar upp fysiska butiker än för fysiska 

butikers fördelar med en sådan integration. Därmed anser vi att en ökad förståelse för 

den fysiska butikens roll i dagens digitala verklighet är relevant att undersöka.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
Grundbegrepp att utgå ifrån Frågor som måste tänkas på 

E-handelns påverkan på butiken Hur det utvecklas 

Framtida utveckling 

  

Integration mellan olika kanaler 

Shoowroom 

Bokhandeln mer än bara böcker 

Möjlig breddning av bokhandeln Stödtjänster 

Uppnå servicekvalitet   

Kundvärde för dem Tillfredställa kunden 

Målgrupper för bokhandeln   

Kundens roll i butiken och dess 

medverkan 

Integrera kunden i processen 

Vikten av servicelandskap Utveckling av fysiska servicelandskapet 

Viktiga faktorer i en butik för 

tillfredställande layout 

Implementera sinnesmarknadsföring i 

butiksmiljö 

 

Bilaga B Respondentlista intervjuer 
Respondent Yrke Bolag Intervjudag 

Respondent A Butikschef mindre tätort Akademibokhandeln 2016-04-28 

Respondent B Butikschef mindre tätort Akademibokhandeln 2016-04-07 

Respondent C Butikschef större tätort Akademibokhandeln  2016-05-11 

Respondent D Ordförande Förening inom bokbranschen 2016-04-05 

Respondent E Högre chef  Akademibokhandeln 2016-03-23 

Respondent F VD Mindre fristående förlag 2016-04-08 
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Bilaga C Respondentlista fokusgrupp 2016-04-30 
Respondent Kön Yrke Ålder 

Respondent 1 Kvinna Pensionär 70 år 

Respondent 2 Kvinna Personlig assistent 52 år 

Respondent 3 Kvinna Lärare och försäljare 47 år 

Respondent 4 Kvinna Gymnasist 17 år 

Respondent 5 Kvinna Elev 14 år 

Respondent 6 Kvinna Elev 15 år 

Respondent 7 Kvinna Elev 15 år 

 


