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Abstract 
 
Within the domain of consumer value creation, earlier research has focused on store attributes 
as oriented factors for the exaggerated fulfillment in shopping satisfaction for consumers. 
Derived from existing literature and earlier models, this article emphasizes six attributes 
consisting of product, price, service, atmosphere, facility and location as factors contributing 
for the wholesome offer of consumer value within physical retail. Through a qualitative 
research method, a collective of interviews with owners and employees of three small retail 
shops provided insight in the problematics of the death of retail and the critical implications 
of keeping the customer in stores and recurrent visits as objectives for continued adherence. 
In accordance with earlier research, it´s concluded that the small retail firm can still be active 
and respond to a wider consumer clientele through a holistic approach in usage of the store 
attributes. Findings contribute to some extent that the small firm holds specific favorable 
advantages through their history and existing perception of their customers in usage of the 
store attributes as segmentation strategies and unique value creation within the small retail 
store. By application of those attributes most coherent with the stores profile and the 
customers’ perception, the small firm can still be active and benefit on the market and keep 
on surviving the new secular conditions. 
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Begreppslista  
 
Konsumentvärdeskapande: Ser till att maximera värdeskapande egenskaper gentemot kund 
för att ge vinning för främst företaget men även för kunden. (Gummerus, 2013; Grönroos, 
2015) 
 
Konsumentorienterad logik: Ser till att skapa värde som har betydelse för kunden, kunden 
involveras här i samskapandet av kundvärdet. (Gummerus, 2013) 
 
Butiksattribut: Attribut som förekommer inom den fysiska butiken som är uppdelade inom 
interna och externa stimulerande faktorer av vad konsumenter upplever vid sina besök 
(Johnson et.al., 2015; Hedhli et.al., 2011) 
 
Differentiering: Innebär att på ett eller flera sätt särskilja sig från andra liknande aktörer på 
marknaden (Johnson et al., 2015) 
 
Helhetsupplevelse: Upplevelse som uppkommer från intrycket av flera olika aspekter som 
tillsammans skapar en helhet (Turley & Milliman, 2000) 
 
Mindre klädbutik: Inom arbetet definieras en mindre klädbutik som privatägd och 
fristående från franchise eller större klädkedja. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Med digitaliseringens framfart, och näthandeln med den, minskar sakta men säkert det rena 
behovet av fysiska butiker då alternativet är smidigare, enklare och mer ekonomiskt för 
kunderna (Bränström, 2017). Större kedjor vinner marknadsandelar och konkurrenskraft på 
marknaden och e-handeln erbjuder pris-transparenta lösningar till bättre förmåner, alltmedan 
de mindre butikerna kämpar för sin fortsatta överlevnad (Berman, 2019). 
 
Enligt statistik från SCB (2016) så är den nutida IT-användningen till stor del grundat i 
ökningen av befolkningen som har tillgång till internet. År 2016 uppmättes det att 6 av 10 
hushåll genomförde sina vardagliga inköp helt via internetbaserade lösningar (SCB, 2016). 
Sett till vad som köps online så är kläder och skor överrepresenterade i daglig handel. 
Modebranschen uppmätte år 2017 en ökning på 18% av total näthandelsbaserad tillväxt 
(DIBS, 2017) och de spontana inköpen som tidigare utgjorde merparten av den fysiska 
handeln har nu istället förflyttas till internetbaserad handel (Svensk Handel, 2018). Under 
2018 visades således ett konkret skifte i handelsmönster bland konsumenterna då den fysiska 
modebranschens marknadsandelar sjönk med 14% samtidigt som den totala e-handeln ökade 
med 7% (Svensk Handel, 2018). Den direkta konsekvensen mot den fysiska handeln visar på 
ett utfall där närmare var tionde butik, verksam inom kläder och skor, har tvingats avsluta sin 
fysiska verksamhet (Svensk Handel, 2018).  
 
Tillsammans med näthandelns hot för branschen som helhet så är även de stora klädkedjorna 
en utmaning för mindre butiker att övervinna (Haans & Gijsbrechts, 2010). Dessa har bättre 
förutsättningar för att kunna fortsätta bedriva en verksamhet via större finansiella resurser, 
bredare kontaktnät, större utbud och bättre priser (Berman, 2019). Dock tycks butiksdöden 
som fenomen drabba även de större aktörerna på marknaden då flera stora kedjor har fått 
stänga igen sina butiker (Bränström, 2019). Några exempel på större butiker som märkt av 
butiksdöden är bland annat KappAhl som tvingats stänga ned flera av sina fysiska butiker. De 
har tvingats avsäga sig personal samt kommande strategier för det egna varumärket, då deras 
rörelseresultat har halverats vilket har resulterat i att deras internationalisering tvingats återgå 
med nedstängning av butiker i Finland och Norge (Asplid, 2019). Även Lindex har behövt 
stänga igen tjugo butiker som en ren konsekvens av näthandelns framfart och bristande 
resurser. Samtidigt som MQ:s huvudsakliga butiksnät via varumärket Joy har skurits ned som 
en konsekvens av omvärldens nya inställning till fysisk handel, där personal sagts upp och 
cirka en fjärdedel av butikerna tvingats stänga igen (Bränström, 2019). 
 
Butikskedjor överger sina faciliteter och de mindre klädbutikerna tvingas avsäga sig sin 
verksamhet helt (Haans & Gijsbrechts, 2010) då kunder inte längre värdesätter den 
traditionella handeln på samma sätt som de tidigare gjort (Berman, 2019). Trots det tycks inte 
hoppet gått förlorat, då butiker väljer att gå utmaningen till mötes och utveckla sin 
verksamhet och möta de nya preferenserna och behoven (Johnson, Kim, Mun & Lee, 2015). 
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En motsträvande strategi till omvärldens utveckling där verksamheten kvarstår på marknaden 
men utvecklas utefter kunden och dennes värdegivande preferenser (Johnson et al., 2015).  
 
1.2 Problematisering 
 
Inom den teoretiska aspekten för konsumentvärdeskapande har det i enlighet med Johnson et 
al. (2015) och Hedhli et al. (2011) fokuserats på just hur den fysiska butiken kvarstår på 
marknaden utan att följa trenden mot en totalt digitaliserad verksamhet. Fokus ligger på hur 
de fysiska butikerna kvarstår och istället satsar på lokala differentierande strategier i regel 
med kundernas nya konsumtionsmönster, snarare än att överge sig helt åt e-handel. Detta 
svarar för den ena domänen av konsumentvärdeskapande forskning vars perspektiv är 
någorlunda underrepresenterad inom tidigare studier, då den håller en viss regressiv ansats till 
att utvecklas i takt med omvärldens nya förhållningssätt mot butiksverksamhet och 
branschutveckling (Berman, 2019). Den andra domänen av forskningsområdet förekommer i 
en allt större utsträckning vars ändamål ser till att följa trenden och utveckla helt nya medel 
utifrån de nya kundbeteenden, hotande e-handeln och större aktörer som formar omvärldens 
förutsättningar (Berman, 2019). Det fokuseras antingen på hur butiker omvandlar sin 
nuvarande fysiskt befästa verksamhet till att enbart genomföra digitala lösningar och följa 
konsumtionstrenden genom att bli en internetbaserad detaljhandel (Grewal, Roggeveen & 
Nordfält, 2017; Berman, 2019). Alternativt hur de allokerar om de nutida produktfokuserade 
resurserna till en tjänstefieringslogik inom verksamheten för att skapa sig nya 
marknadskanaler och möjligheter till att nå kundernas samtida behov (Cai & Freiheit, 2014; 
Grönroos & Gummerus, 2014).  
 
Butiksdöden är en konsekvens av den ökade e-handeln, nya konsumentbeteenden samt stora 
kedjors konkurrenskraft. De som dukar under har svårt för att följa trenderna på rätt sätt för 
att ge vinning till företaget (Berman, 2019). Strategier för utveckling kan röra sig om att 
arbeta för att effektivisera sin butiksutformning och agera via flera marknadskanaler för att nå 
ut till sina kunder på nya sätt (Berman, 2019). Alternativt att skapa personliga erfarenheter till 
kund via en helhetsupplevelse och relationsorienterat tillvägagångssätt, vilket är det mest 
förekommande inom värdeskapande forskning (Berman, 2019). Trots det ändrade 
kundbeteendet mot snabba och bekväma lösningar har varken företag eller kunder helt tappat 
förtroendet för den fysiska butikens betydelse (Ferguson, Brown & Johnston, 2017). Motiven 
bakom kundens intentioner till handel tycks mer ha skiftat från kortsiktiga behovstäckande 
lösningar till en förväntan på värdegivande helhetsupplevelser utöver det rena butiksbesöket 
(Gentile, Spiller & Noci, 2007; Guzman, Paswan & Kennedy, 2018; Ferguson et al., 2017; 
France, Merrilees & Miller, 2015; Paul, Sankaranarayanan & Mekoth, 2016).  
 
Butiksattribut är ett återkommande tema inom konsumentvärdeskapande för butiker, vars 
attribut tidigare har sammanfattats i såväl fler som färre faktorer med olika inriktning och 
betydelse. Gosh (1990) lade fram åtta grundläggande butiksattribut som dimensioner inom 
värdeskapande som plats, butiksatmosfär, kundservice, pris, annonsering, personlig 
försäljning och försäljningsincitament. Därefter utvecklade Berman och Evans (1995) förslag 
om fyra designrelaterade attribut som såg till butikens rena yttre som exteriör, dess interiör, 
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designad butikslayout samt inredning i form av uppvisning av produkter. Dessa hänvisade 
mer till helhetsintrycket kring själva inköpstillfället och hur kunder skapar sig en trivsel kring 
sin konsumtion för framtida återbesök till butiken (Berman & Evans, 1995). I enlighet med 
dessa fyra mer atmosfärinriktade faktorer kompletterades det med en social komponent där 
social interaktion sett till karaktärsdrag från kund och personal inkluderades som ett 
värdeskapande attribut (Turley & Milliam, 2000). Beatty, Mayer, Coleman, Reynolds och 
Lee (1996) menar på att det sociala utbytet som sker mellan kund och personal i butiken 
skapar ett minst lika starkt värdeskapande som butikens mer konkreta uppvisning. Hedhli, 
Chebat och Sirgy (2011) lade fokus på ren upplevelse och attityd från kunderna i hur de 
ställde sig till attribut som produkt, service och atmosfär. Deltagarna i studien fick bland 
annat ta ställning till rimlighet i pris sett till produktkvalitet och butiksutbud, service utifrån 
tillmötesgående personal, upplevd känsla till atmosfär, butikens enkelhet i utformning och 
tillgänglighet (Hedhli et al., 2011). Liknande tillvägagångssätt upprepade Johnsson et al. 
(2015) och lyfter fram samma grundläggande attribut som övervägande differentierande för 
en butik och som har signifikant betydelse för värdeskapande gentemot kund. De ådrog dessa 
huvudkomponenter inom en undersökning om kundens välbefinnande i butiker varpå 
variablerna var återkommande i upplevd tillfredsställelse. 

 
År 1960 presenterade Jerome McCarthy 4P-modellen. 4P- modellen är en marknadsmix som 
syftar till fyra olika aspekter som borde beaktas vid marknadsföring. Dessa är pris, plats, 
produkt och påverkan. Där pris syftar till prissättning och realisation, produkt ser till att 
erbjuda produkter som ser till att uppfylla kundernas behov, plats avser hur produkterna 
distribueras via olika kanaler och påverkan ser till hur produkterna kommuniceras till kund 
via exempelvis annonsering (Grönroos, 1997; Waterschoot & Bulte,1992). 4P-modellen kom 
att bli flitigt använd i både litteratur som i praktiken och kan för många ses som den 
traditionella klassifikationen av marknadsmixen. Dock har den fått utstå en del kritik sedan 
den först myntades 1960. Det hävdas bland annat att begreppet påverkan är något otydligt i 
dess definition och leder till oklarheter, även dess brist i att vara kundorienterad har 
kritiserats. (Grönroos, 1997; Waterschoot & Bulte,1992). 4P-modellen utökades sedan för att 
bli mer anpassad till en tjänstedominerad verksamhet. Personal, process och fysiska bevis 
(physical evidence) lades till och detta kom att kallas för 7P-modellen. Personal inkluderar 
alla anställda som kommer i kontakt med kunderna. Process ser till hur processen går tillväga 
vid leverans av en tjänst och/eller produkt medan fysiska bevis handlar om miljön där kunden 
genomför sitt köp (Kushwaha & Agrawal, 2015). 
 
Tidigare forskning inom värdeskapande för kund i klädbranschen har i synnerhet fokuserat på 
större aktörer och butikskedjor (e.g. Johnsson et al., 2015), eller hela gallerior (e.g. Hedhli et 
al., 2013). Få studier har dock valt att applicera de konsumentvärdeskapande attributen hos 
den mindre eller mellanstora detaljhandeln trots att det anses vara minst lika applicerbart och 
i viss mening även mer specifikt (Ferguson et al., 2017). Det återfinns således ett gap inom 
empirin kring de konsumentvärdeskapande attributen hos mindre detaljhandelsföretag. 
Utöver det så har det identifierats att majoriteten av de studier som genomförts inom 
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forskningsområdet har valt att fokusera på konsumenterna snarare än på företagen (e.g. 
Johnsson et al., 2015; Hedhli et al., 2013; Paul et al., 2016).  
 
Det hävdas att de mindre och medelstora företagen håller säregna möjligheter till att 
inkludera värdeskapande med och mot kund på ett sätt som inte de stora aktörerna har 
liknande förmåga till (Ferguson et al., 2017). Det nära relationskapandet differentierar de små 
butikerna för såväl kund (Grewal et al., 2017) som för hela stadsmiljön (Johnstone & Conroy, 
2008) vilket ger ett intryck av specifik tillhörighet och därmed del av helhetsupplevelsen sett 
till kundens förväntningar (Paul et al., 2016). Att specificera de värdeskapande attributen som 
kundorienterad strategi i en mindre klädbutik torde därmed kunna öka förståelsen och 
betydelsen av intern butiksutveckling, som differentiering och överlevnadsstrategi sett till 
omvärldens och kundernas nya preferenser (Hedhli et al., 2013; Johnsson et al., 2015). I och 
med gapet i tidigare forskning i att kunna kvarstå på marknaden utan att utveckla 
verksamheten från grunden, tillsammans med omvärldens nya konsumtionsvanor, e-handel 
och stora aktörer som vinner marknadsandelar, kan den mindre klädbutiken ge vidare 
förståelse på just hur de går tillväga för att behålla en differentierande ansats till sina kunder 
och sin stadsmiljö. Därmed hur de förhåller sig till värdeskapande attribut i dagsläget och om 
de skulle gynnas av att utveckla dessa utifrån en kundorienterad logik med butiksattributen i 
fokus. 
 
Vid framtagning av de sex attributen som fortsättningsvis används i denna studie har hänsyn 
tagits till 4P- och 7P-modellen. Pris, plats och produkt har tagits med då dessa anses relevanta 
för den mindre butiken vid skapande av kundvärde. Det fjärde P:et, påverkan, valdes bort då 
denna som tidigare nämnt syftar till aktiviteter som annonsering, reklam och PR. Dessa 
aktiviteter kopplas tydligt till marknadsföring men inte lika tydligt till just 
kundvärdeskapande och anses därför inte lika relevant i denna studie. Ser man till 7P-
modellen finns begreppen personal och process. Dessa två begrepp anses viktiga för den 
mindre butiken, hur väl personalen ser till kundernas behov och hjälper dessa vid besöket 
såväl som köpet är något som kan komma att skapa kundvärde. Vi har här valt att slå samman 
dessa två begrepp till ett, service, då detta ser till personalens förmåga att tillfredsställa 
kunden i dess besök i butiken. 7P-modellens sjunde begrepp, fysiska bevis har vi valt att 
istället dela upp till två olika attribut, facilitet och atmosfär. Detta har gjorts då butikens 
utsida och insida är två åtskilda ting som båda samtidigt spelar en stor roll i kundens 
upplevelse och vilja att uppleva butiken (Turley & Milliman, 2000). Produkt, pris, service, 
atmosfär, facilitet och plats som butiksattribut är därmed deriverade från tidigare forskning 
inom liknande område där de har använts i kvantitativa insamlingsmetoder samt berörts som 
egna oberoende och beroende variabler (Johnson et.al., 2015; Hedhli et.al., 2011) samt med 
grund i de två marknadsföringsmix-modellerna. Detta för att anpassa modellen till det syfte 
denna studien ämnar se till, nämligen kundvärdeskapande hos den mindre butiken. 
Följaktligen ses produkt som värdeskapande till varan och dess betydelse till varumärke, där 
då pris agerar som förmedling av vad kunden behöver ge för att ta del av värdet från varan 
och butikens sociala kontext. Service avser det sociala utbytet mellan butiken och kunden 
varpå atmosfär och facilitet utgör helhetsintrycket såväl invändigt som utvändigt i form av en 
upplevelse för kunden, där den omgivande miljön agerar som platsidentifierande och lägger 
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upp för det omvärdsliga intrycket av värdeskapande för kunden (Johnson et al., 2015; Hedhli 
et.al., 2011). En mer ingående beskrivning av vardera attribut kommer att presenteras i 
kapitel 2 Teoretisk referensram. 
 
De sex attribut som valts ut i denna studie kan med fördel kritiseras. Betydligt fler attribut har 
framkommit vid genomläsning av tidigare studier som behandlar kunvärdeskapande och det 
hade säkerligen kunnat valts ut betydligt fler attribut men dessa ansågs mest relevanta och 
övergripande för att skapa en helhet av ämnet. Att istället utgå från 4P-modellen eller 7P-
modellen utan att göra några ändringar hade inte blivit lika specifikt för den mindre butiken. 
Dessa modeller är framtagna som ett hjälpmedel för marknadsföring i det stora hela och inte 
kundvärdeskapande hos den mindre butiken i synnerhet, samtidigt som modellerna är flitigt 
använda i forskningsvärlden. Av denna anledning valde vi att se till dessa modeller och dess 
innehåll men samtidigt ställa dem mot attributen som framkommit i litteraturen om 
kundvärdeskapande i butiker. Självfallet är kundvärdeskapande inte den enda faktorn den 
mindre butiken bör tänka på om de vill överleva på marknaden utan flera andra faktorer 
spelar här en viktig roll, inte minst försäljning. Något som de sex attributen inte anspelar på 
utan är mer fokuserad på upplevelsen för kunden än dess grundläggande konsumtion 
(Johnson et al., 2015). 

Hur pass väl en butik lyckas förmedla ett extraordinärt värde via de givna värdeskapande 
attributen produkt, pris, service, atmosfär, facilitet och plats, där kunden involveras i 
helhetsprocessen kan skapa en differentierande effekt (Johnson et al., 2015) som befäster 
butikens säregna betydelse i kundens medvetande (Valtakoski, 2014). Sett till bransch så är 
tillvägagångssättet vida applicerbart men vid just ett kundorienterat värdeskapande ligger 
mode- och klädbranschen i framkant med sina differentierade möjligheter till värdeutveckling 
(Johnson et al., 2015).  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är således att utifrån konsumentvärdeskapande teori undersöka hur 
den mindre klädbutiken kan gynnas genom tillämpning av ett förändrat synsätt kring 
attributen produkt, pris, service, atmosfär, facilitet och plats som konsumentvärdeskapande 
strategi.  
 
1.4 Frågeställning 
 
Utifrån den problematisering samt syfte som framställts har följande forskningsfråga tagits 
fram: 
 

- Hur kan en mindre klädbutik gynnas av ett förändrat synsätt kring 
konsumentvärdeskapande attribut i syfte att behålla och utveckla sin 
kundkrets?  
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1.5 Avgränsning 
 
Vår huvudsakliga avgränsning hänvisar till val av bransch sett till inriktningen av herr- och 
dammodebutiker i Sverige. Mer specifikt mindre klädbutiker som styrs i privat regi, utanför 
franchisetagare eller tillhörighet till större kedja. Sett till valen av butiker som utgör studiens 
empiriska underlag har det utifrån existerande teorier om konsumentvärdeskapande 
avgränsats till butiker verksamma inom stadscentrum. Butiker som finns lokaliserade inom 
handelskluster utanför stadskärnan inkluderas således inte, då de olika förhållandena skiljer 
butikens förutsättningar att arbeta kundvärdeskapande. Mer därtill ser studien enbart till 
handel riktad mot privatpersoner då mindre klädbutiker främst arbetar via business-to-
consumer, samt att konsumtionen företag emellan håller andra förhållningssätt som inte 
inkluderas på samma sätt inom det teoretiska ramverket för konsumentvärdeskapande. 
Avgränsningen mot business-to-consumer förhåller sig därefter naturligt då värdeskapande 
inom mindre klädbutiker avser aktioner riktade mot individer snarare än andra organisationer. 
Ett eventuellt problem med den avgränsning av butiker som har gjorts är att de studerade 
företagen befinner sig i olika städer vilket betyder att invånarantalet och företagets 
förutsättningar på marknaden kan skilja sig åt vilket skulle kunna påverka studiens resultat.  
 
Litteraturmässigt avgränsas det teoretiska valet inom värdeskapande till enbart 
värdeskapande mot konsument och hänvisas till domänen för en kundorienterad logik, vilket 
medlar för ett nyanserat och relativt nytt förhållningssätt. Konsumentvärdeskapande görs 
begripbart via avgränsningen till butiksattributen som utgörs av produkt, pris, service, 
atmosfär, facilitet och plats. 
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2. Teoretisk referensram 
 
2.1 Konsumentvärdeskapande teori 
 
Att skapa, förmedla och delge sig värde är det huvudsakliga syftet för all typ av kundinriktad 
företagsamhet (Gummerus, 2013). Det ser till att maximera värdeskapande egenskaper 
gentemot kund för att ge vinning för främst företaget men även för kunden i dennes 
upplevelse (Anker, Sparks, Moutinho & Grönroos, 2015). Inom teorin för värdeskapande mot 
kund tas det avstamp från tre domäner för värdets syfte och uppkomst, dessa är 
resursdominerad, servicedominerad och kunddominerad. (Gummerus, 2013; Anker et al., 
2015). Samtliga inriktningar hänvisar till konsument-värdeskapande vars utveckling över tid 
har skiftat dess fokus och konkreta tillvägagångssätt för att nå sina kunder via värdeskapande 
handlingar sett till värdegivande för både kund och företaget i sig (Gummerus, 2013). 
 
Den resursdominerade domänen ser till produktens handfasta värde i sin utformning utifrån 
företagets produktkedja i vad de finner vara värdeskapande för dem själva (Anker et al., 
2015). Företaget står här som ensam skapare och förmedlare av värde till sina kunder utefter 
vad som inbringar nytta till verksamheten snarare än kundens upplevelse av värde. 
Produktens utformning står i centrum sett till dess rena funktion och användning för kunden 
där denne är en passiv aktör i den värdeskapande processen (Prahalad & Ramaswamy, 2000). 
Kundens roll är då enbart att vara mottagare av ett värde utifrån vad företaget anser vara av 
vikt, vilket drivs av deras förväntan på utökad vinning från det att kunden köper produkterna 
(Prahalad & Ramaswamy, 2000).   
 
Från att låta varan vara den starkast talande faktorn i ett värdeskapande så läggs det upp för 
en servicedominerande domän inom konsumentvärdeskapande (Grönroos & Voima, 2011). 
Fokus flyttas här från att enbart erbjuda ett värde i en produkt till ett samlat värde med en 
bredare behovstäckande möjlighet till att nå kundens uppfattning av värdeskapande (Vargo & 
Lusch, 2004). Att agera servicedominerat ser, utöver ökat produktvärde, till att även påbörja 
en interaktion med kunden och utöva ett byte av värde utifrån dennes förväntningar 
(Grönroos & Voima, 2011). Denna åskådning ser därmed till att behandla kunden som en 
aktiv del i en värdeskapande process mellan vad företaget vill förmedla och vad kunden 
finner vara av värdeskapande karaktär (Gummerus, 2013). Varpå värdet i kundens anseende 
samskapas och befäster sig som en tvådelad upplevelse utifrån vad företaget faktiskt erbjuder 
som givande tillsammans med vad kunden påverkar själv (Vargo & Lusch, 2004; Grönroos & 
Voima, 2011; Anker et al., 2015). Skiftet från produktdominant till servicedominant 
involverar kunden i allt större utsträckning som deltagare i sitt eget värdeskapande 
(Gummerus, 2013). Denna förändring från resursdominerad till servicedominerad återfinns 
även i förändringen från 4P-modellen till den senare 7P-modellen. Den tidigare 
marknadsmixen är mer produktfokuserad bestående av pris, plats, produkt och påverkan 
medans den utökade 7P-modellen blir mer servicedominerad med sitt tillägg bestående utav 
personal, process och fysiska bevis. (Grönroos, 1997; Kushwaha & Agrawal, 2015) 
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Den tredje domänen för konsumentvärdeskapande hänvisar till en kundorienterad domän som 
ser till uppfattningen och tolkningen av vad värdet faktiskt har för betydelse för kunden som 
individ (Gummerus, 2013). Det utgår från en holistisk åskådning i hur allt som ett företag 
bedriver fäster sig i kundens medvetande som värdegivande (Priem, 2007). Ett kundorienterat 
värdeskapande ser till att utöka kundens värdering av företaget via innovativa förändringar 
som uppfattas fördelaktiga vid köptillfället (Priem, 2007). Där kunden ses som en involverad 
individ i samskapandet kring hela upplevelsen via värdegivande intryck som triggar en 
sensorisk och emotionell stimulans utöver dennes givna förväntningar och tidigare 
erfarenheter (Gentile et al., 2007). Uppfattningen av värde ligger därmed snarare i den 
upplevda interaktionen med omgivningen (Gentile et al., 2007). 
 
Det lägger upp en spelplan för företag att vidareutveckla, optimera och effektivisera givna 
egenskaper som helhetsgivande attribut (Johnson et al., 2015). Då via kundfördelaktiga 
ageranden med syfte att skapa nöje, glädje, tillfredsställning och en känsla av upplevelse 
utöver förutfattade erfarenheter och förväntningar (Johnson et al., 2015). Genom att utveckla 
nutida tillvägagångssätt i kundbemötande för att helt inrikta sig på att nå förväntad 
tillfredsställelse ser det till att erbjuda värde i allt som hör den fysiska klädbutiken till, där det 
arbetas utifrån en kundorienterad holistisk åskådning där helheten är större än respektive 
attribut i sig (Cai & Freiheit, 2014: Anker et al., 2015: Turley & Milliman, 2000). Faktorer i 
form av butiksattribut är inom konsumentvärdeskapande ett återkommande tema för en butik 
som värdesätter vikten av värdeskapande med och mot kund (Johnson et al., 2015). Bland 
annat har Gosh (1990), Berman och Evans (1995), Hedhli, Chebat och Sirgy (2011), samt 
Johnsson et al. (2015) alla utvecklat och fokuserat på en rad olika attribut i sin forskning. 
Logiken kring butiksattribut förefaller sig som så att samtliga delar borde samverka som en 
heltäckande strategi för att nå en slagkraftig effekt som kundfördelaktig och värdegivande 
(Johnson et al., 2015).  
 
Utifrån tidigare forskning har de sex attributen produkt, pris, service, atmosfär, facilitet och 
plats som fokuseras på i denna studie valts ut som passande för den mindre klädbutiken 
kopplat till dess kundvärdeskapande. Produkt håller värdeegenskaper sett till dess 
behovstäckande förmåga som inkluderar fysisk vara med tjänst (Grönroos & Voima, 2011) 
samt varumärkets betydelse och samskapande av nytta mellan företaget och kunden (France 
et al., 2014). Medan pris avser avspeglingen av företagets värde gentemot kunden och 
framhäver social status med köpintentioner (Ceylana & Aydin, 2014; Babin, Hardesty & 
Suter, 2003; Fergusson et al., 2017). Service lägger fram den sociala interaktionens betydelse 
mellan kund och butikens personal som ett samskapande av värde och relationsbyggande 
differentiering (Turley & Milliman, 2000; Grewal et al., 2017). Samtidigt som butikens 
atmosfär ser till helheten av hur alla attribut samskapas, så avser atmosfär som eget attribut 
hur stimuli såsom ljud, ljus och dofter interagerar med butikens nyttjande av bilder, konst, 
färger och layout som en helhetsupplevelse (Helmefalk & Hultén, 2017; Kaltcheva & Patino, 
2011; Turley & Milliman, 2000). Varpå faciliteten, butikens yttre, är den första 
uppseendeväckande uppfattningen som en kund bemöter vars utförande skall genomlysa det 
interna värdet (Oh & Petrie, 2011) och skapa en intention för inträde vilket lägger upp för 
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konsumtion och därmed är av värde även för företaget (Cornelius, Natter & Faure, 2009). Av 
stor vikt är även var butiken i fråga finns lokaliserad, och hur pass väl butikens profil 
samspelar med omgivningens miljö vilket skapar en stimulerande sinnesstämning till platsen 
(Johnstone & Conroy, 2008). Detta bygger i sin tur upp för en tillhörighet och emotionell 
relation till området där butiken differentieras i kundens anseende (Brocato, Baker & 
Voorhees, 2015). 
 
2. 1.1 Produkt 
 
Ser man till produkt som ett värdeskapande attribut så talas det i traditionell mening om hur 
företag arbetar inom sin produktionskedja för att skapa en slutgiltig produkt med ett värde 
som enbart förmedlas till slutkund vid köptillfället (Prahalad & Ramaswamy, 2000). Kunden 
hamnar här i ett passivt läge vars funktion enbart är att få ett värde tilldelat sig utefter vad 
företagen anser vara av nytta, snarare än vad som faktiskt efterfrågas (Prahalad & 
Ramaswamy, 2000). Idag har företaget insett kundernas roll i värdeskapandet och det arbetas 
numera utifrån en interaktion med kunden sett till vad denne faktiskt efterfrågar och hur 
företag på bästa möjliga sätt lyckas tillfredsställa behov och förväntning genom sina 
produkter (Gentile et al., 2007; Shamim, Ghazali & Albinsson, 2015; France et al., 2014). Att 
möta förväntningar ser till att förstå behov och rikta värde utefter kundens tidigare 
erfarenheter (Shamim et al., 2015). Detta görs i syfte att vidareutveckla ett redan befäst 
medvetande kring en specifik vara (Hoch, 2002), en kompletterande service (Grönroos & 
Voima, 2011) eller i större omfattning, ett varumärke (Guzman et al., 2018; France et al., 
2014).  
 
Med kunden i fokus talas det inom produktvärdeskapande om ett aktivt samspel mellan 
företag och kund, så kallad samskapande, vars utgångspunkt ligger i förväntningar och 
tillfredsställelse som tillgodoses främst via produktens varumärke (France et al., 2014; 
Shamim et al., 2015). En sådan strategi ser till samspelet mellan hur företaget vill förmedla 
värdeskapande med sitt varumärke, men även hur kunden uppfattar varumärket som 
värdeskapande för dem själva (Gentile et al., 2007). I viss utsträckning är det kunden som 
sätter prägel på varumärkets betydelse och dess abstrakta värde i form av profilering och 
extra nytta utöver det grundläggande behov som varan täcker (Guzman et al., 2018). Då 
varumärket skall interagera med kunden så är denne avgörande i sina förväntningar och 
erfarenheter om hur väl varumärkets profil speglar de egna värderingarna (Gentile et al., 
2007).  
 
Interaktionen i samskapande är dock mer komplex. Det hänvisar till kundernas engagemang, 
involvering och nivå av samhörighet till varumärket vars attityd påverkas av känsla till 
gemenskap och interaktivitet (France et al., 2014). Utfallet blir därmed ett samskapande av 
varumärket vars bidragande konsekvenser ger utökad förståelse och värde för såväl företag 
och kund att ta vidare (France et al., 2014). I viss mening övergår då relationen till att 
betrakta kunden som en individ, vars primära syfte inte är att bli konsument av ett värde utan 
snarare en medskapare utifrån dennes egna erfarenheter och värderingar till butikens 
betydelse som varumärke (Gentile et al., 2007). Produktens primära syfte ses därmed att 
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övergå från att erbjuda en lösning på ett behov till att innefatta en bredare kontext av vad en 
kund vill ha förmedlat till sig, varpå en aktiv interaktion ständigt utvecklar värdeerbjudanden 
genom att inkludera bägge parterna mot ett samskapande (Guzman et al., 2018). I ett 
samskapande ses det därmed till att ständigt fortsätta utveckla produktspannet för att hålla 
kunderna engagerade och öppna för förändring, vilket kan komma att ge en vidareutveckling 
av såväl det konkreta som det abstrakta värdet i produkten (Hosch, 2002). Det handlar bland 
annat om att inkludera ytterligare värde i den fysiska varan genom en kompletterande nytta, i 
många fall då en tjänst som extra värdegivande för såväl kund som för företag (Grönroos & 
Voima, 2011).  
 
Till skillnad från ett produktdominant åtagande som mestadels ser till en traditionellt passiv 
relation mellan företag och kund, så öppnar en tjänstelogik upp för relationsbyggande där 
kunden är lika avgörande för produktens värde som företaget, som står för erbjudandet 
(Grönroos & Voima, 2011). Dialogen, interaktionen, kunskapsutbytet och förståelsen av 
förväntningar från företagets sida är byggstenar till ett samskapande i produktens värde 
(Shamim et al., 2015; France et al., 2015) vilket enklast förmedlas via ett tjänstedominant 
arbetssätt där kunden involveras i erbjudandet (Grönroos & Voima, 2011). Det ser i slutändan 
till att inkludera ett extra värde som skall ge företaget en vinst i form av ökad försäljning och 
vidare differentiering på marknaden, men även i ren kundnytta genom att erbjuda en 
helhetstäckande produkt som överträffar kundens förväntan och erfarenhet (Visnjic & Looy, 
2012; Grönroos & Gummerus, 2015). 
 
2.1.2 Pris  
 
Vid förståelsen av pris som ett värdeskapande attribut så hänvisas det främst till som ett 
konkurrensmedel mellan butiker för att locka till sig kunder (Ceylana & Aydin, 2014). 
Prissättning skall enligt butikerna i huvudsak påvisa produktens monetära värde som en 
statisk reflektion av kundvärde i den fysiska varans karaktäristiska egenskaper (Ceylana & 
Aydin, 2014; Caputo, Lusk & Nayga, 2017). Till viss mån är det prisets rimlighet sett till vad 
som erbjuds som styr kundens efterforskning och intention till att handla (Alford & 
Engelland, 2000), vilket via ett överensstämmande med kundens förväntningar, triggar en 
beslutsfattning som leder till konsumtion (Shirai, 2017; Malc, Mumel & Pisnik, 2016). Att 
förmedla prissättning, sett till kundens iakttagelseförmåga att ta till sig budskap som 
överensstämmer med dennes förväntningar och erfarenheter gentemot varan, är av strategisk 
betydelse för en kommande beslutsprocess (Shirai, 2017). Rimligheten i prissättningen är det 
första som kunden ser till i sina intentioner att söka ytterligare information om produkten och 
värdet bakom priset (Caputo et al., 2017; Zielke, 2013). Prisets rimlighet avser, förutom 
köpintentioner, även köpvilja, förmedling till medmänniskor, attityder till varumärke och 
butik samt relationen till butikens profil (Fergusson, Brown & Johnstone, 2017). En 
uppfattning av produktvärdet ser till överensstämmelsen hos kunden utifrån dennes 
övertygelser och tidigare erfarenheter till den nytta som ges vid en potentiell konsumtion 
(Caputo et al., 2017; Malc, Mumel & Pisnik, 2016). Beslutsfattandet är därmed en process 
som triggas via förmedlingen av pris varpå priset enbart är en del av den totala uppfattningen 
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där det hos kund även uppfattas värden i butikens underliggande profilering, kundnytta och 
värdegivande egenskaper (Malc et al., 2016; Ferguson et al., 2017).  
 
Sett till utvecklingen av produktens faktiska innebörd och värdeegenskaper gentemot kund så 
är prissättning likaså en abstrakt avspegling av kundens värde i att köpa varan (Alford & 
Engelland, 2000). Till största del bedriver människor sin handel utefter vad som de finner 
värdeskapande för dem själva som funktion att stärka sitt eget självuppfyllande till den 
individ man vill vara (Ceylana & Aydin, 2014). I en social kontext skall självbevarelsedriften 
synas minst lika mycket utåt som den upplevda egennyttan (Alford & Engelland, 2000). Ett 
handfast bevis på de konsumentvärdeskapande egenskaperna som följer en vara, tjänst eller 
sammanslaget varumärke i kundens uppfattningsförmåga är därmed dess pris, vilket i 
monetära termer konkretiserar dess totala värde (Alford & Engelland, 2000). En verksamhets 
prissättning är därmed ett värdeskapande i hur de vill profilera sig och vilken social samvaro 
de vill integrera med butikens genomsyrade atmosfär (Babin et al., 2003). Den gemensamma 
effekten av prissättningen förmedlar därmed ett värde till såväl kund som butik som 
profilering av att känna sig inkluderad i den socio-ekonomiska kulturen med låg, medel eller 
högklassigt anseende (Babin et al., 2003). För mindre butiker kan prissättningen agera som 
ett starkare stimuli sett till den mer personliga relationen som skapas i samband med övriga 
kundvärdeskapande attribut (Ferguson et al., 2017), där prissättningen har chans att skilja sig 
åt och ge möjlighet för eventuell rabattering utifrån det nära bemötandet och sociala 
interaktionen (Zielke, 2014). Genom att aktivt integrera kunden utifrån dennes 
prismedvetenhet och uppfattningar kring prisets rimlighet inom det slutgiltiga 
beslutsfattandet skapar sig butiken influenser för ett starkare relationsbyggande och 
kundvärde sett till ökad tillfredsställelse till kundens förväntningar (Zielke, 2014).  
 
2.1.3 Service 
 
I och med tillskottet från Turley och Milliman (2000) inom värdeskapande där den mänskliga 
variabeln inkluderas bland de mer atmosfär- och facilitetsinriktade faktorerna, så har flera 
förklaringar uppkommit som tenderar beskriva vikten av den sociala interaktionen som 
värdeskapande. Det ser till att skapa en djupare kundförståelse och öka engagemanget till 
konsumtion (Grewal, Roggeveen & Nordfält, 2017) via en utvecklad tvåvägskommunikation 
där kunden ses som en del i värdeerbjudandet och medskapare av sin tillfredsställelse 
(Valtakoski, 2014). Det sociala utbytet som sker i butiken skapar ett minst lika starkt 
värdeskapande som butikens mer konkreta uppvisning menar Beatty, Mayer, Coleman, 
Reynolds och Lee (1996).  Liksom i värdeskapande utifrån den konkreta produkten som 
erbjuds, så ligger nyttan för kunden i den abstrakta tillhörigheten gentemot en butik utifrån 
dess personal och hur väl en relation byggs mellan säljare och kund sett till möte av 
förväntningar och skapande av positiva erfarenheter (Xu, Marshall, Edvardsson & Tronvoll, 
2013). Säljarna, i det här fallet butikens personal, är en direkt återspegling av vad butiken vill 
förmedla och hur väl de samspelar med sina kunder för att uppnå en gemenskap för fortsatt 
relationsbyggande och på lång sikt ge ett utökat värdeskapande (Grewal et al., 2017). 
Samskapande bygger mestadels på tillit och trovärdighet från kunderna sett till hur pass väl 
de finner sig bli omhändertagna på ett rättvist sätt (Xu, Marshall, Edvardsson & Tronvoll, 
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2013) samt inkluderade till den grad som de finner tillfredsställande nog för att få det 
specifika informationsutbytet som de finner relationsbyggande (Valtakoski, 2014).  
 
Att agera tjänsteinriktat innebär att skapa engagemang för konsumtion och ett överlägset 
bemötande där kunden i fråga är en del i ekvationen snarare än dess utfall (Grewal et al., 
2017). Servicelogiken är därmed en holistisk åskådning som ser till helhetsupplevelsen för 
kundens kognitiva, känslomässiga och fysiska uppfattning av framförallt personalen i sig men 
även för det sociala utbytet och dess konsekvenser (Grewal et al., 2017). Ett bra intryck ger 
effekter hos kunden och dennes uppfattningar för butiken i en positiv bemärkelse varpå de 
delger sig sina nya erfarenheter och upplevelser vidare till potentiella framtida kunder 
(Grewal, Levy & Kumar, 2009). Vilket i sin tur skapar bilden att butiken i fråga 
är differentierad från mängden aktörer på marknaden (Grewal et al., 2017).  
 
Att bygga en sådan relation ställer dock höga krav på butikens personal om hur väl de lyckas 
förmedla ett så pass inkluderande samspel med kunden. Kunden skall känna sig delaktig till 
den grad som de finner tillräcklig utan att behöva ålägga sig något arbete utöver vad de 
känner sig få vinning för (Valtakoski, 2014). Samtidigt som denna sociala interaktion skall 
hålla en tillräcklig hög nivå av trovärdighet för kunden att känna sig välinformerad utan att 
uppfatta misstro eller känna sig överrumplad (Xu et al., 2013). En relation mellan säljare och 
kund skall i slutändan uppnå en viss nivå av tacksamhet från kunden där denne känner ett 
välbehag, vilket lägger upp för en lojalitet gentemot butiken och dess personal (Huang, 
2015). Vilket på sikt bör skapa en djupare relation mellan butik och kund vars utfall blir för 
kunden en upplevelse utöver dennes förväntningar (Xu et al., 2013). Att butikspersonalen 
utstrålar självsäkerhet i kundmötet lägger upp för kunden att känna sig bekväm och skapa en 
vänskaplig relation med butikspersonalen där dominansen är jämbördig och samspelet utgår 
från båda parternas lika villkor (Kushwaha, 2014). Att därefter upprätthålla relationen ser till 
att spela på familjaritet och tillhörighet som en del i det personliga mötet för att uppvisa en 
speciell behandling mot de kunder som återkommer till butiken (Kushwaha, 2014; Huang, 
2015). Den service som en butik i ett normativt anseende bör uppfylla överstiger därmed 
förväntningarna hos kunden och bemötandet har i sig självt då övergått från en enklare fördel 
gentemot andra butiker, till att bli värdegivande och avgörande i helhetsupplevelsen (Grewal 
et al., 2017, Xu et al., 2013; Huang, 2015).  
 
2.1.4 Atmosfär  
 
Sett till en värdeskapande strategi gentemot kund utifrån butiksattributen så arbetar de 
holistiskt där helheten är större än dess delar (Johnsson et al., 2014; Hedhli et al., 2011). Med 
detta i åtanke återfinns attributet atmosfär vars karaktär ser till helheten inom butikens 
utformning som en del av värdeskapandet (Turley & Milliman, 2000; Rayburn & Voss, 
2013). En butiksatmosfär är ett rent kognitivt fenomen som enbart befäster sig i kundens 
uppfattning utifrån attityder, emotionell stämning och sensorisk upplevelse sett till olika typer 
av stimuli som presenteras av butiken (Helmefalk & Hultén, 2017; Kaltcheva & Patino, 
2011). På så sätt är attributet atmosfär en helhet i sig utifrån de faktorer som samverkar för att 
skapa ett övergripande intryck gentemot kund i syfte att delge en positivt laddad upplevelse i 
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besöket som värdeskapande och tillfredsställande utöver förutbestämda förväntningar (Turley 
& Milliman, 2000).  
 
Att skapa ett positivt laddat förhållningssätt sett till atmosfär innebär att nå en tillgivenhet hos 
kunden som funktion av flera funktioner inom en butik som anses mynna ut i en utökad 
köpvilja (Bell, 1999). Tillgivenheten leder till en respons på butikens interiör, exteriör, 
planlösning, skyltning och sociala faktorer som vid en matchning av utförande sett till 
kundens behov, situation och profil ger känsla av lycka och välmående, vars utfall leder till 
att kunden tillbringar längre tid i butiken än förväntat och når en ökad tillfredsställelse 
(Turley & Milliman, 2000; Hart, Farell, Stachow, Reed & Cadogan, 2007). En butiksatmosfär 
är vidare ett komplext område som inom sina respektive variabler, som svarar för helheten, 
innefattar i stort sett all upplevelse som skapar en påverkan hos kundens uppfattningsförmåga 
(Turley & Milliman, 2000; Kaltcheva & Patino, 2011). De externa variablerna hänvisar bland 
annat till facilitetens storlek och utseende med färger, symboler och utåtriktade budskap 
medan interna faktorerna ser allt från golvyta, tak och renlighet till musik, doft, ljus, 
temperatur och färger (Turley & Milliman, 2000; Kaltcheva & Patino, 2011). Den inredda 
layouten skapar stämning tillsammans med uppvisning av produkter liksom möblemanget 
samt entré, säljdisk och provrum (Kaltcheva & Patino, 2011). I enlighet med den rena 
designen inom butiken skapas den inre atmosfären då med hjälp av bilder, väggdekorationer 
och konst (Kaltcheva & Patino, 2011).  
 
Som fristående faktor, men likväl av vikt för atmosfärens helhetsintryck, ses det till den 
mänskliga faktorn som inkluderar all typ av social interaktion som sker inom butiken (Turley 
& Milliman, 2000). Det hänvisar i kundens avseende till dennes integritet och avskildhet 
samt bemötande av andra kunder i nivåer av trängsel (Turley & Milliman, 2000). Sett till 
mänskliga variabelns bidrag till atmosfären avses butikens personal i dera uppträdande, 
bemötande, utseende och vänlighet gentemot kunden (Turley & Milliman, 2000; Kaltcheva & 
Patino, 2011; Grewal et al., 2017). Nedbrutet till de inre miljöorienterade faktorerna ses det 
till en multikanalstrategi av diverse stimuli som ihop skapar en holistisk atmosfär där såväl 
visuella faktorer samspelar med sensoriska för ett helhetsintryck (Helmefalk & Hultén, 
2017). Ambienta faktorer såsom musik, dofter och ljussättning räknas till intryck som till viss 
del upplevs vid ett direkt bemötande men som ligger latent sett till visuella sensoriska 
stimulin i form av symboler, färger, arkitektur, skyltning och även renlighet (Helmefalk & 
Hultén, 2017; Turley & Milliman, 2000; Han & Ryu, 2009). Det optimala helhetsintrycket 
styrs därefter i samskapandet mellan den ambienta och sensoriska stimulansen vilket vid en 
jämn nivå skapar en behaglig miljö för kunden (Helmefalk & Hultén, 2017), medan en 
överintensivitet av stimuli leder till obehag (Bell, 1999). Det omfattande arbetssättet kring 
faktorerna har som syfte att vid en optimal sammanslagning kunna åstadkomma en ökad 
uppmärksamhet och emotionell respons som ger större slagkraft än vad faktorerna hade 
kunnat förmedla enskilt (Kaltcheva & Patino, 2011; Helmefalk & Hultén, 2017). 
 
Utöver att skapa emotionellt välbehag och sensorisk stimulans så är syftet med en välarbetad 
butiksatmosfär att förgylla njutningen av den upplevda shoppingen (Hart et al., 2007). Det ser 
till att skapa en stämningsfull miljö för att få kunder till att spendera längre tid än förväntat i 
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butiken och nå beslutsfattande processer på plats vilket leder till större inköp och därmed 
vinning för verksamheten (Helmefalk & Hultén, 2017). Upplevelsen av en större njutning och 
välbehag i relation till konsumtionen ser till att öka viljan av att återkomma till butiken (Hart 
et al., 2007). Att arbeta utifrån ett personligt plan och rikta strategin mot att skapa familjaritet 
är något som hos kunder är utmärkande för den mindre detaljhandeln (Paul et al., 2016). Det 
ser till att bemöta de personliga preferenserna på ett interaktivt sätt där kunden involveras i 
butikens värdeskapande, främst då via personalen, och skapar ett helhetsintryck (Paul et al., 
2016) vilket tilltalar kunden på en nivå utöver de stimulin som redan triggar en upplevd 
tillfredsställelse (Turley & Milliman, 2000).  
 
2.1.5 Facilitet 
 
Vid värdeskapande utifrån butiksatmosfär hänvisas det till exteriör, interiör, planlösning, 
skyltning och sociala faktorer som delar i en helhetsupplevelse (Turley & Milliman, 2000; 
Helmefalk & Hultén, 2017). Däremot tar begreppet nästintill enbart hänsyn till de faktorerna 
som skapar kundvärde inom butiken. Det yttre attributet ses snarare som en ren nödvändighet 
i funktion av att förmedla kommande upplevelse utåt och skapa ett antågande av kund att 
vilja träda in i butiken (Kaltcheva & Patino, 2011). Faciliteten, det vill säga butikens exteriör, 
är avgörande i första anblick av att försöka skapa ett intresse och vilja hos kund att utmana 
sina intentioner till att utforska och uppleva en butik (Oh & Petrie, 2011; Vizcaino, 2018). 
Speciellt inom klädbutiker så är det första visuella intrycket utifrån skyltning och design utåt 
mot kund kopplat till kundbeteendet att vilja undersöka och uppleva vad butiken i fråga har 
att erbjuda (Oh & Petrie, 2011). Skyltningen i form av uppseendeväckande material, 
produkter, färger, symboler och text är en butiks huvudsakliga informationsbärare (Cornelius 
et al., 2009) av vad som komma skall. Hur väl en butik arbetar med kreativa inslag i dess 
skyltning skapar en differentiering och förmedling av kommande kundvärde inom butikens 
interna atmosfär (Lange, Rosengren & Blom, 2015).  
 
Liksom den interna atmosfären arbetar facilitetens yttre med triggande stimulin för en 
emotionell respons i syfte att skapa en reaktion och intention hos kunden (Vizcaino, 2018). 
Ljusstyrka, strukturerad varuvisning, färgkombinationer, former, storlekar och mättnad i 
utställning är bland annat avgörande dimensioner i att skapa ett uppseendeväckande yttre för 
att influera förbipasserande till besök (Oh & Petrie, 2011). Därtill räcker det inte med att 
enbart utveckla en av dessa faktorer utan liksom den interna atmosfären så är de yttre 
faktorerna en holistisk aspekt (Oh & Petrie, 2011; Cornelius et al., 2009). Förutom då att 
budskapsgivarna skiljer sig åt från den interna atmosfären så agerar även exteriören som 
något mer statisk i sitt utförande (Sen, Block & Chandran, 2002). Det ser inte till att försöka 
möta kunden på ett personligt plan utan agerar enbart som ett kortsiktigt och direkt begär av 
att vilja handla (Cornelius et al., 2009; Sen, Block & Chandran, 2002).  
 
Facilitetens yttre är därmed en envägskommunikation som skall reflektera butikens 
värdeskapande egenskaper gentemot kund via direkt annonsering för att skapa köpintresse, 
men även som informationsbärare av vad butiken kan erbjuda utöver det rena inköpet (Sen et 
al., 2002). Ett intresseväckande skyltfönster är för detaljhandeln det konkreta 
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tillvägagångssättet för att skapa differentiering och agera intresseväckande för att trigga 
kundens intentioner och via då exponerade stimuli företräda en helhetsupplevelse även 
bakom faciliteten (Lange et al., 2015). Att kombinera relevans med originalitet lägger 
grunden för en utseendemässig kreativitet vilket skapar ett intresse och väcker en 
känslomässig respons utöver det normativa (Lange et al., 2015). Sinnesstämning tillsammans 
med informationsmottagande via ett artistiskt utförande väcker nyfikenhet vilket triggar begär 
till att erfara och uppleva varpå butiken då har lyckats, tillsammans med en positiv affektion 
gentemot kund, konverterat ett större klientel än alternativet av icke-kreativ exteriör (Lange 
et al., 2015; Sen et al., 2002).  
 
2.1.6 Plats 
 
Inom attributet plats avses den värdeskapande faktor kring geografiskt läge, butikens 
placering och bekvämlighet som förmån till kundens behov (Johnsson et al., 2015). Butikens 
läge och närområde skapar en tillgivenhet hos kunden som värdeskapande utifrån en 
stimulerande miljö vars betydelse utgår från sin omgivning i form av en emotionell 
sinnesstämning till den geografiska platsen (Vaske & Kobrin, 2010). Inom psykologiska 
termer talas det om platstillhörighet som ett relationsskapande fenomen varpå individer fäster 
en betydande mening utifrån emotionella och attitydmässiga associationer till platsens miljö 
och dess omgivning (Vaske & Kobrin, 2010; Scannell & Gifford, 2009). Tillhörigheten till en 
plats är därmed en mångfacetterad upplevelse som delvis byggs upp från individens egna 
insikter och erfarenheter kring en plats i samhörighet med den geografiska uppbyggnaden sett 
till fysisk natur och närliggande faciliteter (Scannell & Gifford, 2009). Känslor och minnen 
kopplas till de direkta sensoriska stimuli som förmedlas av ett geografiskt läge vilket skapar 
en upplevd sinnesstämning vars anknytning till miljön ger känsla av välbehag och njutning 
(Vaske & Kobrin, 2010). Att utforska och ta tillvara på en platsidentitet genom att samskapa 
en tillhörighet med miljön överlag, får effekt av att i en kunds anseende värdera en 
välplacerad butik i en stimulerande miljö som mer givande och tillfredsställande (Johnstone 
& Conroy, 2008). 
 
Likaså är platstillhörighet en konstruktion utifrån den sociala arenan av intryck som delas och 
förmedlas mellan individer som social status och helhetsintryck i grupp (Scannell & Gifford, 
2009). Avgörande i känslan av tillhörighet är dock den upplevda kognitiva affektionen 
gentemot en plats som befäster ett eget intryck som värdeskapande hos individen (Vaske & 
Kobrin, 2001). Där känslor av upplevd glädje och lycka skapar minnen, förståelse och 
mening varpå ett beteende triggas av att vilja återuppleva situationen och rekonstruera 
känslan även vid fysisk frånvaro till platsen (Scannell & Gifford, 2009). Den sociala aspekten 
inom platstillhörighet överstiger den fysiska upplevelsen då känslan av tillhörighet som en 
relation befäster sig hos människors medvetande utefter egna övertygelser och viljor sett till 
positiva eller negativa upplevelser (Scannell & Gifford, 2009; Brocato et al., 2015). Den 
känslomässiga relationen utgörs därmed av den emotionella sinnesstämning som en effekt av 
hur väl den sensoriska upplevelsen genererar positiv laddning sett till individens 
förväntningar och upplevd nytta av den fysiska platsen (Brocato et.al., 2015). Den sociala 
komponenten inom platstillhörighet lägger därmed upp för en influens från närliggande 
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butiker även bakom fasaderna, där en del av sinnesstämningen sett till platsens offentliga 
miljö utgörs av den utåtriktade atmosfär som förmedlas av närliggande detaljhandel 
(Johnstone & Conroy, 2008). 
 
Att vara placerad i rätt miljö lägger upp för en butik att skapa en kundrelation, utöver sin 
egna interna differentiering, där samhörighet med närområde och samskapande med 
omgivningens miljö ger ett utökat helhetsintryck som social tillhörighet sett till sin 
lokalisering (Johnstone & Conroy, 2008). Utifrån kundens anseende skapas en evaluering och 
identitetsmässig koppling till miljön utefter hur väl omgivningen spelar in på dennes egna 
förväntningar och funktionella behov (Brocato et.al., 2015). Den emotionella relationen 
byggs upp där tillhörigheten blir positivt laddad och i viss mening även övervinner förväntad 
upplevelse sett till den nytta som en kund erhåller från miljöns samspel med butikens fysiska 
plats (Scannell & Gifford, 2009). Samspelet ter sig då i kundens medvetande som en upplevd 
tillfredsställelse och i viss mening mottagande av ett extra värde utöver det grundläggande 
behovet i handlingen (Johnstone & Conroy, 2008). En upplevd njutning utöver förväntningar 
sett till den geografiska plats där upplevelsen sker, skapar hos kunden ett emotionellt band till 
delvis butiken i sig men även omgivningens miljö som värdeskapande tillhörighet (Johnson et 
al., 2015).  
 
2.2 Kritik mot teoretisk referensram 
 
Som kritik mot den teoretiska referensramen så behöver inte konsumentvärdeskapande i form 
av de sex attributen vara den enstaka och sanna nutida utvecklingen av den tidigare 4P och 
7P-modellen. Inom den konsumentvärdeskapande teorin behöver det inte förefalla sig som så 
att den konsumentorienterade logiken är den mest sanna och praktiskt trovärdiga då den är 
abstrakt och svår att implementera på det konkreta arbete som innefattas av att involvera 
kunderna i hela sin köpprocess samt upplevelse. De resurs- och servicedominerade logikerna 
är mer konkreta och användbara på så sätt att de utgår mer från redan traditionella arbetssätt 
och tänk kring hur verksamheter bedrivs med kunden i fokus (Gummerus, 2013; Anker et al., 
2015) utan att tappa greppet om verklighetsbaserade arbetssätt som butikerna i mångt och 
mycket vet är välbeprövade och faktiskt användbara (Berman, 2019).  
 
Inom butiksattributens utformning bestående av produkt, pris, service, atmosfär, facilitet och 
plats återfinns det inom konsumentvärdeskapande teori, samt den ursprungliga marknadsmix-
modellen, ett brett utbud av diverse olika attribut som är mer eller mindre detaljerade eller 
övergripande i sin utformning och betydelse (Grönroos, 1997; Turley & Milliman, 2000). 
Mer därtill om kategoriseringen som skiljer sig i hur de traditionella attributen grupperas och 
definieras. Bland annat produkt och pris som mer sammanhörande i en och samma kategori 
gällande den fysiska varans bemärkelse (France et al., 2014). Medan implementeringen av 
service som social kompetens utvecklats som fristående inom 7P-modellen (Kushwaha & 
Agrawal, 2015) samt konsumentvärdeskapande som innefattas av en rad sociala komponenter 
och företeelser (Turley & Milliman, 2000) utöver bemötande av butikspersonal. Även hur de 
upplevelsebetonade attributen atmosfär, facilitet och plats traditionellt sett ingår i 
sammanfattande externa och designrelaterade variabler, men som med fördel kan delas upp 
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till flera förklarande attribut för att nå en djupare förståelse för butiken som 
upplevelsestimulerande (Turley & Milliman, 2000; Johnson et.al., 2015). Grupperingen av 
samtliga attribut kan därmed alternativt återfinnas som mer övergripande respektive 
detaljerad via smalare kategorisering än den som följer valet av den teoretisk referensramen i 
undersökningen, vilket är en kritik mot användningen av specificeringen produkt, pris, 
service, atmosfär, facilitet och plats. 
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3. Metod 
 
3.1 Val av metod 
 
Denna studie följer karaktäristiska drag i enlighet med ett kvalitativt metodval vars syfte är 
att uppnå en djupare förståelse för ett fenomen (Jacobsen, 2017) vilket här svarar för 
värdeskapande inom mindre klädbutiker som gjorts begreppbart via givna butiksattribut. 
Valet av kvalitativ metod baserades på dess lämplighet i att uppnå en djupare förståelse via 
en fall-undersökning (Bryman & Bell, 2015) som i detta fall utgörs av mindre klädbutiker. En 
kvalitativ metod ger forskare möjlighet till att analysera och tolka insamlad data på en 
djupare nivå. Metoden är således till fördel i undersökningar som är av explorativ natur där 
det ämnas att införskaffa en djupare förståelse för ett heltäckande fenomen (Jacobsen, 2017). 
Utöver val av metod så följer arbetet en deduktiv ansats som syftar till att undersökningen 
utgår från tidigare teorier och forskning inom valt område för att formulera hypoteser som 
utformat den operativa forskningsfrågan som arbetet använt för observationer (Bryman & 
Bell, 2015). Via en teoretisk bakgrund har den insamlade datan därefter tolkats och lett till en 
resulterande analys som svar på den deriverade forskningsfrågan som genomsyrat arbetets 
utformning (Bryman & Bell, 2015). Valet att använda en deduktiv ansats var ett direkt 
resultat av att studien hade en teoretisk utgångspunkt som appliceras mot ett empiriskt 
underlag. Likaså har intervju-matrisen som legat till grund för den insamlade datan tagit stöd 
i den tidigare teorin och förmedlat ett direkt anpassbart underlag för en fortsatt analys och 
slutsats. 
 
Kritik mot den kvalitativa metoden förekommer där Bryman och Bell (2015) hävdar 
kvalitativa metoder vara alltför subjektiva, då forskarnas egna betydelse för resultatet är för 
signifikant. På grund av den ostrukturerade natur som en kvalitativ metod medför så är det 
ofta svårt att göra en replikation av tidigare genomförda undersökningar (Bryman & Bell, 
2015). Att replikera en kvalitativ undersökning blir ännu svårare när den utgår ifrån intervjuer 
då forskarnas tolkning och värderingar av resultatet påverkar undersökningens genomförande 
samt utfall. Vissa kritiker hävdar också att kvalitativa studier är svåra att generalisera på 
grund av att dem ofta utgår från ett litet omfång och att de undersökningar som baseras på 
intervjuer kan vara svåra att generalisera då intervjupersonerna ofta är särskilt utvalda och 
därigenom inte bör ses som representativa för en hel demografi (Bryman & Bell, 2015). 
 
I enlighet med djupare förståelse av ett fenomen genom selektiva och enstaka intervjuer krävs 
det ingående sammankopplad information genom sekundärdata, i syfte att nå en fullbordad 
kunskap kring forskningsområdet (Jacobsen, 2017). Fördelen med ett sådant åtagande är för 
forskarnas del att skapa en djupare förståelse och en djupare insikt för att i slutskedet nå en 
mer konkretiserad analys utifrån det empiriska materialet i samhörighet med sekundärdata 
från andra källor (Bryman & Bell, 2015). Nackdelen med en sådan approach är att den lägger 
upp för partiskhet hos forskarna då det finns risk att man försöker styra intervjun utefter vad 
tidigare forskning angett (Bryman & bell, 2015). Likaså styra innehållet och utfallet utefter 
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riktlinjer från sekundärdatan för att nå ett mer signifikant resultat med vad som tidigare 
representerats inom forskningsområdet (Jacobsen, 2017).  
 
3.2 Fallstudie 
 
Undersökningen har utgått ifrån ett urval av tre företag och har antagit en fallstudiedesign där 
vi väljer att applicera teori och tidigare forskning på fallföretag i enlighet med de 
avgränsningar sett till bransch och storlek som fastslagits. Företagen är Norén o Englund i 
Linköping, Strandbergs i Örebro och Melrose Co i Kungsbacka. Undersökningen följer en 
förklarande ansats varpå en teoretisk referensram kartlagts utifrån tidigare forskning för att nå 
ett konkret applicerbart förhållningssätt via fallföretagen. Vi ser därmed till att undersöka hur, 
snarare än varför, ett företag kan arbeta med värdeskapande mot kund för att differentiera sin 
position på marknaden. 

Anledningen till att en fallstudie använts i undersökningen är att det erbjuder en möjlighet att 
se ett fenomen ur ett helhetsperspektiv snarare än en fragmenterad vy, vilket ofta är normen 
(Patton & Appelbaum, 2003). Fallstudier erbjuder även en unik möjlighet att se till olika 
fenomen då det tillåter en undersökning som behåller helhetsperspektivet och komplexiteten 
som finns förankrat i det fall som undersöks (Yin, 1984). Valet att utföra en undersökning 
med fallstudiedesign baserades på att det anses vara passande när ett nutidsfenomen med 
förankring i verkliga livet undersöks (Yin, 1984). 

Likt den kvalitativa metoden så har fallstudier även mottagit kritik av att vara alltför 
subjektiv, sakna en ordentlig struktur och att de ofta mynnar ut i resultat som inte är 
generaliserbara (Patton & Appelbaum 2003). Precis som den kvalitativa metoden som helhet 
så kritiseras fallstudier för att i stor utsträckning påverkas av forskarens egna tolkningar och 
värderingar som partiskt vinklade för resultatet av studien (Patton & Appelbaum, 2003). Där 
forskare antas i huvudsak påverkas av tillgång och tidigare förståelse som partiskhet till de 
fall som inkluderas inom metodens design. (Gummesson, 2000). 
  
För att begränsa problematiken vid utförandet av kvalitativ metod och fallstudie så har 
aktioner kontinuerligt genomförts under arbetsprocessen för att minimera dess negativa 
påverkan. Att forskarna vid en utförd studie påverkar dess resultat via användningen av en 
kvalitativ metod, och i synnerhet vid fallstudiedesign, går ej att undkomma (Bryman & Bell, 
2015). Dock påpekas det att genom ett objektivt och kritiskt förhållningssätt under hela 
arbetsprocessen kunna hantera och gardera sig för eventuell partiskhet (Sjöberg, Williams, 
Vaughan & Sjoberg, 1991). Likaså har det medvetet förståtts att de egna förutfattade 
meningarna från forskarna alltid spelar in på hur information tolkas och framförs i arbetets 
empiri och analys. Mer därtill har det försökts byggas upp en reliabilitet för arbetet genom att 
tydligt och detaljerat redogöra en fallbeskrivning för respektive företag (Eisenhardt, 1989). 
Där kontexten tydligt lagts fram för att underlätta eventuell replikering av samma eller 
liknande företag i syfte om att nå snarlikt resultat (Eisenhardt, 1989).  
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3.3 Datainsamling och Genomförande 
 
Den kvalitativa metodens datainsamling kan genomföras på olika sätt, där de normativa 
tillvägagångssätten inkluderar gruppintervjuer observationer eller individuella intervjuer. En 
individuell intervju kan sedan vara av strukturerad, semistrukturerad eller öppen karaktär och 
utföras ansikte-mot-ansikte, över telefon eller via e-post (Jacobsen, 2017). Datainsamlingen 
för detta arbete genomfördes via semistrukturerade individuella intervjuer. Valet togs på 
grund av den flexibilitet som ges vid denna typ av intervju-utförande vilket tillåter 
fördjupning inom de ämnen som anses vara extra viktiga för undersökningen. Denna 
flexibilitet håller inte samma möjligheter vid en strukturerad intervju där denna är mer låst till 
de förutbestämda frågorna (Jacobsen, 2017) 
 
Fem stycken semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med delägare av Strandbergs, 
Melrose Co och Norén o Englund samt en medarbetare vardera från Strandbergs och Norén o 
Englund. Intervjuerna utfördes med syftet att undersöka hur företagen arbetar med de 
värdeskapande attributen produkt, pris, service, atmosfär, facilitet och plats som arbetet 
genomgående behandlar. Intervjun med delägarna inleddes med övergripande frågor 
angående företagets historik och nuvarande storlek samt ägarstruktur. Därefter ställdes 
generella frågor kring butikens dagliga verksamhet i syfte att ge en inblick i hur företaget 
arbetar idag och vilka attribut som går att identifiera hos företaget. Vartefter det ställdes 
frågor med anknytning till attributen där respondenten uppmanades utveckla hur de idag 
arbetar med dem som värdeskapande aktioner, vilka som är mer befästa och vilka de vill 
arbeta mer med för att nå en helhetsupplevelse inom butiken. Följande ställdes frågor kring 
respondenternas uppfattning kring vad deras kunder värdesätter och hur de i dagsläget arbetar 
för att bemöta dessa förväntningar för att på så vis kunna erbjuda ett högre konsumentvärde. 
Frågor om attributen ställdes sedan till respektive medarbetare för att få en djupare förståelse 
om hur butikerna ser på dessa attribut och hur de arbetar med dem idag. Majoriteten av 
frågorna framställdes för att vara öppna till sin natur då detta öppnar för ett djupare 
resonemang från respondenterna och inte hämmar deras svar (Bryman & Bell, 2015).  
  
Urvalet för arbetet har skett ändamålsenligt och anpassat till respondenter med tillräckligt god 
inblick i respektive fallföretag och dess dagliga verksamhet för att kunna besvara de frågor 
som ställdes från den komponerade intervjuguiden. Valet av fallföretag förhöll sig till en 
början från ett bekvämlighetsurval grundat i logistiska skäl samt tidigare etablerad kontakt 
med butiken Norén o Englund, vilket även passade in på de ändamålsenliga kvalifikationerna 
för att få delta i arbetet. Efter datainsamlingen som togs del av via en av butikens delägare 
och medarbetare följdes det en snöbollsmetod för fortsatt datainsamling, där delägaren för 
Norén o Englund rekommenderade butiker som passade in på arbetets karaktäristiska för 
fallföretag. Urvalet för rekommendationerna av fallföretag bekvämlighetsselekterades av 
logistiska skäl samt villighet att delta från delägarna av dessa butiker. Vid urvalet av 
respondenter från de två ytterligare fallföretagen Melrose Co och Strandbergs som valde att 
delta i studien så förhöll sig samma antågande av intervju med en delägare och en 
medarbetare. Detta gjordes för att få en tillräckligt nyanserad bild av företaget vilket gör det 
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möjligt att kunna förhålla sig till empirin på ett kritiskt sätt samt underlätta den kommande 
analysen.  
  
Sett till intervjuns genomförande så utfrågades studiens respondenter en åt gången, detta för 
att försöka få en individuell beskrivning på hur de ser på samma problematik och 
förhållningssätt till intervjumaterialet. Som seden kräver bestod intervjuinstrumentet av ett 
antal egenkomponerade förutbestämda frågor som ställdes till vardera intervjupersonen i 
samma följd för att motverka felaktigheter i olika utföranden och för att få ett tillräckligt väl 
relaterbart material (Bryman & Bell, 2015). Under intervjuns gång togs följdfrågor upp 
utefter respondenternas svar, för att nå en djupare förståelse av deras respektive tankegångar 
(Jacobsen, 2017). På så sätt fick vardera intervjuperson utveckla sin tankegång samt att det 
öppnas upp möjligheter för arbetets betydelse i att ta del av specifik och djupare förståelse för 
det utforskade fenomenet (Bryman & Bell, 2015). 
  
Tre stycken av intervjuerna genomfördes ansikte-mot-ansikte på plats i Linköping och 
Örebro, medan de två övriga intervjuerna genomfördes via telefon. Anledningen till att alla 
intervjuerna inte genomfördes ansikte-mot-ansikte baseras på hinder i form av geografiska 
samt logistiska begränsningar. Nackdelen med telefonintervjuer är att dem reducerar den 
potentiella intervjuareffekten samt kontrollen av intervjusituationen (Jacobsen, 2017).  
  
Innan intervjuerna påbörjades så informerades respondenterna om etiken. Respondenterna 
fick ta del av intervjuns syfte och att deras deltagande var helt frivilligt samt att dem när som 
helst under intervjuns gång fick dra tillbaka sitt deltagande utan att uppge en anledning. 
Utöver det informerades respondenterna att de kommer att förbli helt anonyma i arbetet om 
så önskas (Jacobsen, 2017). Samtliga respondenter blev informerade om att intervjun kom att 
spelas in för transkriberings-syfte och för korrekta tolkningar av forskare vid formatering av 
det empiriska innehållet. Det förmedlades att det inspelade materialet enbart tas del av 
forskarna inom och under arbetets gång, varpå det förklarades att all rådata i form av det 
inspelade materialet raderas efter projektets avslut i hänsyn till respondenternas 
konfidentialitet (Bryman & Bell, 2015) 
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 Tabell 1, Intervjuobjekt 

Benämns i 
studien  

Företag Befattning Antal 
anställda 

Stad Längd på 
intervju 

Datum  för 
intervju 

Delägare A Strandbergs Delägare 5 Stycken Örebro 44 
Minuter 

2019-05-03  

Delägare B Melrose Co Delägare 4 
Stycken  

Kungsbacka  31 
Minuter 

2019-05-10 

Delägare C Nóren & 
Englund 

Delägare 3 Stycken Linköping 50 
Minuter 

2019-05-02 

Medarbetare 
D 

Strandbergs Medarbetare 5 Stycken Örebro  22 
Minuter 

2019-05-15 

Medarbetare 
E  

Nóren & 
Englund 

Medarbetare 3 Stycken Linköping 20 
Minuter 

2019-05-16 

 

3.4 Framtagning av intervjuguider  
 
När intervjuguiden utvecklades togs flera faktorer i beaktning. I enlighet med (Bryman & 
Bell, 2015) så bör de aktuella teman som undersökarna vill hantera under intervjun 
organiseras så att de följer varandra på ett tydligt sätt. I linje med detta så anpassades och 
organiserades de teman som ämnade behandlas under intervjun i en på förhand bestämd 
ordning i syfte att få ett bättre flyt i intervjuerna. Vid utvecklingen av en intervjuguide är det 
också viktigt att ta hänsyn till undersökningens frågeställningar (Bryman & Bell, 2015). I och 
med detta försökte vi att formulera intervjufrågorna utifrån de teman som vi ville behandla 
under intervjuerna då detta enligt Bryman & Bell (2015) underlättar svar på undersökningens 
frågeställning. Vid formuleringen av frågorna så försökte vi även att använda oss av ett 
begripligt språk anpassat för intervjupersonerna. De två olika intervjuguiderna som togs fram 
(se Bilagor) lade grunden för de fem intervjuer som genomförts och utformades utifrån 
undersökningens syfte och den valda forskningsfrågan. Syftet med intervjuguiden var att 
skapa en lista över de ämnen, frågor och begrepp som vi ville behandla under intervjun. De 
båda intervjuguiderna grundas således på samma utgångspunkter vilka i huvudsak är pris, 
plats, produkt, facilitet, atmosfär och service. De intervjuguider som har tagits fram har tagit 
stöd i undersökningens teoretiska referensram då flera begrepp från det teoretiska ramverket 
har inkluderats i det framtagna frågorna. De frågor som togs fram använde sig av begrepp 
som bland annat innefattade de sex attributen, kundorienterat värdeskapande, tjänstefierade 
produkter och butiksdifferentiering. Anledningen till att dessa begrepp inkluderades i de 
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frågor som ställdes till respondenterna var för att skaffa en uppfattning om hur 
respondenterna förstår dessa begrepp. Tanken bakom detta var att i förlängningen kunna 
använda respondenternas svar och uppfattning av begreppen för att visa på om 
respondenterna har ett resonemang som går i linje med ett nyare eller ett äldre sätt att 
resonera kring värdeskapande för kund.   
 
De första inledande frågorna 1.1–1.3 utformades för att ge tillräcklig information kring 
företagets historiska utveckling. Frågorna 1.4–1.6 utformades för att ge en djupare förståelse 
kring hur respondenterna ser på sin verksamhet idag medan fråga 1.7 utformades för att få ett 
svar på om butiken har valt att byta plats och om så är fallet få information om platsbytet var 
ett aktivt val. Fråga 1.8 ser till företagets inre kärnvärden och ställdes för att få vidare 
förståelse i hur och varför de arbetar som de gör i dagsläget medan fråga 1.9 behandlar 
butikens finansiella förmåga till potentiella utvecklande ansatser. Frågorna 1.10 till 1.18 
behandlar information som berör tidsaspekten inom verksamheten. De ställdes för att ta del 
av hur respondenten uppfattar marknadens förändring över tid och hur den konkreta påverkan 
tagits vid inom företaget, med syfte att då få en nyanserad bild av samhällsproblemet och 
tydligt kunna koppla verksamhetens arbetssätt mot dess utveckling. Följande del 1.19 och 
1.20 var mer öppna i sin utformning för att kunna skapa en diskussion kring hur respondenten 
i fråga själv uppfattar den egna butikens förändring över tid med fokus på kunderna, deras 
preferenser och motiv, samt vad som gör den egna butiken unik på marknaden. Fråga 2.1 
utformades för att ge en förståelse av hur butikerna valt att bemöta den ökande konkurrensen 
från bland annat stora kedjor och E-handeln. Fråga 2.2 och 2.3 utformades för att förstå 
huruvida respondenterna ser på möjligheten att butiken kan ses som en helhetsupplevelse som 
bidrar med ett extra värde för kunderna. Frågorna 2.4-2.7 utformades för att ge en djupare 
förståelse kring hur respondenterna ser på ett kundorienterat förhållningssätt och hur 
butikerna idag arbetar för att tillgodose kundernas preferenser och skapa värde för kunden. 
Frågorna 2.8-2.20 behandlar de sex attributen som genomgående används i studien. Frågorna 
utformades utifrån dessa attribut för att bidra med en djupare förståelse kring hur 
respondenterna ser på dessa begrepp men också för att få en förståelse av hur butikerna idag 
arbetar med dem och om respondenterna anser att det är viktigt att aktivt arbeta med 
attributen som en helhet för att differentiera sig på marknaden.  
 
3.5 Litteratursökning  
 
Utformningen av arbetets teoretiska referensram utgörs av en blandning bestående av 
vetenskapliga artiklar, litteratur och internetbaserade publikationer. De vetenskapliga 
artiklarna har i huvudsak hämtats från Google Scholar och databasen Primo. Litteraturen har i 
huvudsak anskaffats från Örebro Universitetsbibliotek. Databasen DiVA har använts för att 
granska tidigare uppsatser skrivna kring det valda ämnet. Sökningen i DiVA bidrog även med 
värdefull information om utförande och ideér för den egna uppsatsen. När vetenskapliga 
artiklar och internetbaserade publikationer eftersökts så har en uppsättning sökord använts. 
Applicerade sökord i studien innefattar bland annat value creation, retail, physical store, 
consumer value creation och consumer preference. Alla de tillämpade sökorden är på 
engelska i syfte att få ett bredare resultat av sökningarna. För att den teoretiska referensramen 
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ska vara relevant för arbetet så har en urvalsprocess av de vetenskapliga artiklarna och 
internetbaserade publikationer använts. Relevansen av artiklarnas abstrakt lästes först och 
beroende på innehållets enhetlighet med det valda forskningsområdet så lästes hela artikeln.  
Vid ett relevant och tillräckligt bidragande innehåll inkluderades artikeln i arbetets teoretiska 
referensram för den kommande analysen samt utvidgade kunskapen kring vald teoretisk 
inriktning. I huvudsak eftersöktes artiklar med inriktningen på konsument-värdeskapande 
med en kundorienterad logik för dess relevans till arbetets valda avgränsning inom det 
teoretiska begreppet om värdeskapande. Detta för att kunna ge en stabil teoretisk grund vilket 
ger förutsättningar för en djupgående analys och slutligen ett svar på studiens 
forskningsfråga. Kunskapen som förmedlades via en djupdykning inom den tidigare 
litteraturen förhöll sig till två syften. Främst för den egna förståelsen av det teoretiska 
fenomenet och dess utveckling över tid för att få en modern och uppdaterad syn på ämnet. 
Därefter för utformningen av den framtagna intervjuguiden som legat till grund för det 
insamlade empiriska materialet.    
 
 
3.6 Analysmetod  
 
Som en del av den valda tolkningsmetoden så transkriberades först det insamlade materialet 
från intervjuerna. Syftet med att transkribera materialet var att göra den insamlade datan 
hanterbar och möjliggöra en bättre överblick av respondenternas svar för att på så sätt ha 
möjlighet att urskilja de viktigaste delarna och hålla presentationen av empirin i linje med 
rådatan. Dessa delar kategoriserades sedan utifrån butiksattributen. Kategoriseringen utfördes 
med hjälp av den teoretiska referensramen, för att på bästa möjliga sätt underlätta arbetets 
analys. Därefter filtrerades datan med hjälp av den teoretiska referensramen som 
utgångspunkt i en liknande struktur för det presenterade empiriska materialet. I syfte då att 
tydliggöra arbetets övervägande punkter och för att i analysen framhäva arbetets teoretiska 
och praktiska relevans.  
 
 
3.7 Reliabilitet och Validitet 
 
För att säkerställa reliabiliteten och validiteten för studien som tillräckligt godtycklig har ett 
antal medvetna val tagits. För att öka tillförlitligheten av studiens resultat så togs det hänsyn 
till de regler som bland annat Bryman & Bell (2015) samlat kring kvalitativa studier. Ett 
sådant förhållningssätt var att vid studiens slutgiltiga genomförande delge samtliga 
respondenter hela arbetet för att få en bekräftelse på att den verklighet som studerats har 
förståtts och uppfattats på rätt sätt (Bryman & Bell, 2015). För att få arbetet överförbart så har 
en detaljrik företagsbeskrivning av respektive butik satts i en kontext för att noga och 
djupgående visa på korrekt förståelse för verksamheten i fråga, vilket ligger till grund för den 
empiriska rådatan i deras likheter och skillnader (Eisenhardt, 1898; Bryman & Bell, 2015). 
För att stärka den inre validiteten så har det under arbetets gång fokuserats inom det 
empiriska underlaget, analysen och slutsatserna att avsiktligt inte påverkas av forskarnas 
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personliga värderingar. Via ett kritiskt förhållningssätt där objektiviteten genomgående 
kritiserats så har den subjektiva påverkan inom arbetet begränsats (Bryman & Bell, 2015). 
Sett till arbetets reliabilitet så är det i linje med det kvalitativa metodvalet föga repetitivt. 
Genom att det återfanns tidigare etablerad kontakt med det huvudsakliga fallföretaget kan de 
ha lagts upp för en unik ingång i branschen och tillgång till fallföretag som vid ett rent 
objektivt och utomstående perspektiv inte kunnat uppnås på exakt liknande sätt. Det lägger 
upp för ett vinklat resultat samtidigt som det gett en unik ingång i fenomenet och dess 
förståelse, samt utarbetningen av problemet som karaktäriserar just detta arbete.  
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4. Empiri/ Resultat 
 
4.1 Företagsbeskrivning 
 
För att få en korrekt förhållning till fallföretagen krävs det en djupare och mer ingående 
förståelse för verksamheten idag och hur organisationen är uppbyggd. Även dess utveckling 
över tid och vilka förändringar som skett i och med ägarbyten eller andra påverkande 
faktorer. 
 
4.1.1 Norén o Englund 
 
Norén o Englund grundades 1950 då den första butiken öppnades upp på Sankt-Larsgatan i 
Linköping. Därefter har företaget innefattas av flera butiker under olika namn, varav två 
butiker återfanns i Stockholm och en i Norrköping och köptes upp -99 samt -15. Sedan Norén 
o Englund grundades har det totalt existerat fem olika ägare genom åren, varav nuvarande 
VD, delägare C, varit delägare sedan 2014 men valde 2017 att styra företaget på egen hand. 
Butiken har genom åren bytt lokal vid ett tillfälle under slutet av 90-talet då den flyttades 
cirka femhundra meter närmare den centrala stadskärnan till nuvarande plats. Den befintliga 
lokalen är 198 kvadratmeter till ytan och finns belägen i hörnet av Ågatan och 
Repslagaregatan i Linköping med två breda skyltfönster som vetter mot vardera gathörn, 
respektive cirka 30 meter breda.  
 
Stockholmsbutikerna har styckvis stängts igen sedan 2005, varav den sista lokalen sades upp 
i mars 2015. Butiken i Norrköping har sedan uppköpet 2015 tvingats byta lokal och placerats 
närmare liknande klädbutiker i en av Norrköping innerstadsgallerior men såldes av till nya 
ägare i mars 2019. Sedan dess att delägare C trädde in som ny ägare har Norén o Englund 
gått från att hålla tre heltidsanställda och tre timanställda i företaget till att enbart inkludera 
sig själv som heltidsanställd tillsammans med en deltidsanställd och en timanställd.  
 
4.1.2 Strandbergs 
 
Strandbergs grundades 1967 och har sedan dess legat på samma plats på Drottninggatan 19 i 
Örebro. Butikslokalen idag utgörs av en yta på tvåhundrafyrtio kvadratmeter med skyltfönster 
på fem meter vardera som vetter mot Drottninggatan och Nygatan. Delägare A har varit 
delägare på Strandbergs sedan butiken startade och idag finns totalt fem anställda, två på 
heltid och tre som timanställda. Strandbergs utveckling under de senaste tio åren har sett en 
negativ trend då antalet personal halverats samtidigt som butikskonceptet har gått från att 
bestå av fler butiker till att idag enbart bestå av butiken i Örebro.  
 
4.1.3 Melrose Co 
 
Melrose Co ligger i innerstadsgallerian Kungsmässan i norra Kungsbacka och har existerat 
sedan 2009, samma år som företaget grundades. Dess plats inom köpcentret har varit 
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densamma under de tio verksamma åren och är uppbyggd som en öppen planlösning med två 
skyltfönster omringande ingången. Delägare B förklarar dess utbud som exklusivt för både 
dam och herr med tilltalande och välkända varumärken. Butiken utgörs av hundratio 
kvadratmeter i yta uppdelat på herr och dam på vardera sida i butiken. Det arbetar idag fyra 
personer i personalstyrkan, varpå ägaren ser sig själv som en heltidsanställd tillsammans med 
övriga tre timanställda. Målgruppen som Melrose Co anses svara för befinner sig inom 
åldrarna 15 till 50 år, mycket tack vare dess varumärken men även hur de erbjuder vardaglig 
stil inom kläder som mer uppklätt med utbud inom herrkonfektion. 
 
4.1.4 Butikernas verksamhetsutveckling över tid 
 
Att butiker och personal minskat de senaste åren är enligt delägare A, B och C en direkt 
konsekvens av omvärldens nya ställning till handeln för kläder och mode. Delägare C hävdar 
att kundernas nya köpbeteenden kring kläder och att dessa skall handlas snabbt och enkelt 
samt att kunderna värderar om sina inköp från kläder som enbart nytta till nöje, är rent 
problematiskt för hela branschen men även för butiksägare överlag då det ställs nya krav på 
butikerna som de själva inte vet hur de skall uppnå. Detta är något som även delägare A och 
B uppmärksammar. Delägare A hävdar att kunder idag är mer prisstyrda och lägger snarare 
sin konsumtion på restaurangbesök eller andra aktiviteter. Varpå delägare C delar 
uppfattningen om att priset inte tycks vara den största avgörande faktorn för kunderna. 
Samtliga delägare och medarbetare menar att kunderna idag är mer pålästa och förutbestämda 
i hur de handlar sina kläder vilket medfört att merförsäljning är svårare att genomföra då 
kunderna inte är lika öppna för förslag. Att kunderna handlar med mer intention är även något 
som delägare C uppmärksammade. Den negativa trenden har resulterat i ett mindre antal 
besökande och betalande kunder under de senaste åren vilket alla de tre delägarna delar 
uppfattning om.    
 
Från och med att delägare C startade sitt arbete inom Norén o Englund har butikens 
kundklientel och målgrupp förändrats varpå det kontinuerligt arbetats med att förfina 
butikens layout och syn utåt, socialt och produktmässigt, för att nå en bredare publik. Under 
tidigare ägares ledning har butiken varit präglad av typisk traditionell herrekipering med en 
målgrupp i åldrarna 50–80 år. Idag anser delägare C att människor från 15 år och uppåt 
besöker butiken. Delägare A menar att Strandbergs även de breddat sin kundklientel under de 
senaste 10 åren och nu försöker fånga upp en målgrupp mellan 20 till 60 år. Detta genom att 
utöka sitt utbud med modernare varumärken eftersom det menas på att den äldre generationen 
klär sig yngre samtidigt som den yngre målgruppen är mer kräsen och styrd av varumärken, 
något som även delägare C nämner. Delägare B menar att även Melrose Co försöker bredda 
sin kundklientel på samma sätt som både Norén o Englund och Strandberg, med hjälp av nya 
varumärken anses det att dagens kundklientel sträcker sig från 14 till 60 år. I viss mån 
handlar det om hur snabbt butiken lyckas ställa om och nå ett efterfrågat kundklientel, där 
samtliga delägare menar på betydelsen av att agera direkt och rätt i tiden för att kunna få det 
genomslag som förväntas genom att exempelvis inkludera nya varumärken. 
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Konkurrensen idag är mer intensiv då e-handeln är ett alternativ som inte fanns med i 
beräkningen på samma sätt för tio år sedan. Konkurrensen har även ökat på marknaden då 
kampanjer har gått från att vara säsongsbetonade till ständigt förekommande menar delägare 
C. Att e-handeln är en av de största konkurrenterna är något som både delägare A och B 
uppmärksammar. Delägare A trycker även på de större klädkedjorna som en stor faktor till 
den negativa trenden då dessa är så pass priskonkurrerande. Därutöver anser delägare C att 
staden, hyresvärdar samt de egna leverantörerna alla är delaktiga i att kunna bevara de mindre 
klädbutikerna genom att skifta sina tidigare arbetssätt till mer hållbara arbetssätt utifrån 
dagens förutsättningar. Att parkeringsplatser försvinner, kommunala event saknar slagkraft 
och nedstängda butikslokaler står tomma gynnar inte den mindre butiken. Delägare B menar 
att den lilla butiken måste erbjuda något utöver själva shopping då konsumenter idag måste 
bli tilldelade någonting som näthandeln och de stora klädkedjorna inte kan erbjuda. Detta är 
något som även delägare A påpekar och menar att utan någon form av utveckling eller nya 
arbetssätt kommer stadscentrumet tillslut mynna ut i att enbart bestå av restauranger och stora 
kedjor.  
 
4.2 Butiksattribut  
 
4.2.1 Produkt 
 
Delägare C förklarar att likaväl som kunderna bedriver sin konsumtion efter företagets utbud, 
kvalitet, passform och storlekar, så är de lika återkommande för servicens skull. På Norén o 
Englund avser produkt hela utbudet av de varumärken som erbjuds där samtliga har valts in 
för att stärka butikens profil samt det tjänsteerbjudande som finns vid sidan av de fysiska 
varorna. Likaså för att stärka kundernas anseende av butiken som inkluderad av värdegivande 
produkter som går utöver det basala i att handla kläder. Detta ämnar att skapa ett gott rykte 
hos kunderna som sprids vidare för att uppnå lojalitet gentemot butiken och fortsätta bygga 
upp kundrelationen men framförallt bredda kundklientelet, vilket delägare C summerar som 
rätt produkt till kompletterande varumärke till ett rimligt pris. Som en effekt av ett utvecklat 
servicearbete och nära samarbete med leverantörer så har produktspannet utvecklats med 
kundvärde i fokus då butiken erbjuder en tjänst där man måttanpassar skjortor. Detta är enligt 
delägare C en konkret produktutveckling och tjänstefierat utbud för att differentiera sig med 
kunskap och erbjuda kunden någonting utöver deras förväntningar av butiken. Delägare C 
hävdar att ett arbete med att bredda produktspannet differentierar Nóren o Englund och anser 
att detta arbete alltid har genomsyrat företagets kultur men i dagsläget är en avgörande del av 
dess fortsatta verksamhet. För att kunna erbjuda ett brett produktspann har butiken börjat 
arbeta allt närmare sina leverantörer, förr köptes alla varor in per säsong och betalades i och 
med själva köpet, idag tas varorna in allt eftersom de säljs vilket sänker företagets kostnader 
och tillåter butiken ett bredare produktspann. Vikten av att agera snabbt och konsekvent i 
valet av nya tjänster samt varumärken för att kunna få ett genomslag i den mindre 
klädbutiken understryks av delägare C. Delägare C menar, för att få slagkraft gentemot e-
handelns kvicka lösningar, så krävs det att den mindre klädbutiken är lika benägen till att 
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snabbt implementera nya och utvecklade värdeskapande erbjudanden för kunden som inte 
kan matchas av e-handeln. 
  
Likt delägare C så poängterar delägare A vikten av att erbjuda ett tillräckligt brett 
produktspann med kompletterande varumärken vars betydelse skall genomsyra butikens 
förhållningssätt mot sina kunder. Strandbergs arbetar intensivt med att bredda 
produktsortimentet med varierande och yngre varumärken, där medarbetare D förklarar att 
man som personal börjat arbetar närmare leverantörerna i det kunskapsmässiga utbytet i hur 
varorna visas upp och säljs mot kund. Delägare A argumenterar att valet av vilka varumärken 
som butiken skall sälja är en komplex process då urvalet av varumärken påverkar kundernas 
värdering av butiken. Delägare A menar att fel sortiment av varumärken kan vara kostsamt då 
butikens alla varumärken bör komplettera varandra och avspegla butikens utåtriktade profil. 
Delägare A påpekar också att de varumärken som butiken väljer att inte sälja är av lika stor 
vikt som de varumärken som butiken väljer att sälja och associeras med. Delägare A och B 
intygar att fel val av varumärke kan få långvariga konsekvenser av butikens uppfattade profil 
som lägre i klass än dess faktiska positionering. Varumärken i sig anses inte kunna påverkas 
mer än vad butiken har resurser till att kunna inneha och erbjuda, utan det trycks mer på 
butikens egna profil. Att differentiera sig enbart via sina varor menar delägare A vara 
nästintill omöjligt i dagens läge där i stort sett alla konsumenter söker efter starka varumärken 
eller billiga priser. För den mindre butiken ser det därför mer till att kunna agera 
kvalitetsinriktat och erbjuda en helhetslösning.  
  
Delägare B menar att Melrose Co idag främst kopplas till dess utbud av varumärken vilket 
sedan dess uppstart alltid har särskilt butiken från andra aktörer. Sett till produkt så ska 
samtliga varumärken som butiken säljer svara för en helhet i kundens stil och klädkod. Det 
innebär enligt delägare B att kunden skall finna allt denne eftersöker till en lika hög nivå av 
kvalitet oavsett stil eller tillfälle. Att hela tiden arbeta med att bredda utbudet av varor, likaväl 
som att byta ut eller ta bort varumärken som inte svarar för kundupplevelsen, anses vara 
avgörande för butikens profil och medvetenhet hos sina kunder. Delägare B menar på att det 
aldrig ska tas för givet vad en butik har att erbjuda. För Melrose Co är en sådan ansats att 
fokusera mer på herrkonfektion där man numera erbjuder full kostym-uppsättning utöver den 
mer enkla vardagliga stilen som företrätt butiken sedan dess start. Vid sidan av den fysiska 
varan så har ansatser kring tjänstefierande komplement utvecklats där delägare B idag 
erbjuder måttbeställda skjortor och ändringar via skräddare på plats eller inom en rimlig 
tidsbegränsning. Slagkraften inom sådana aktioner för att vinna kundvärde anser delägare B 
dock ligga i hur pass snabbt en butik lyckas formulera erbjudandet utåt mot kund då allt idag 
sker i en högre intensitet än för 10 år sedan. Det ser till att agera kvickt och precist i sin 
marknadsföring för att kunna dra nytta av nya produkterbjudanden som värdefulla för kunden 
utöver vad de alternativt kunnat ta del av via internetbaserade lösningar, där den mindre 
klädbutiken, enligt delägare B, skall påvisa en nytta som ej kan uppmätas via e-handeln 
  
Samtliga delägare betonar vikten av att snabbt kunna implementera nya varumärken i 
varuutbudet, liksom att snabbt avyttra varumärken som anses skadliga för butikens profil och 
det värde som man vill delge via sitt utbud av varor. Därtill även att uppvisa butiken som 
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levande och kvick i sina aktioner mot konsumentvärdeskapande för att konkurrera med e-
handeln, vilken samtliga delägare anser vara en strategi som gör det möjlig för den mindre 
klädbutiken att återta en del av sitt kundklientel som övergått till e-handel. 
 
4.2.2 Pris 
 
Samtliga delägare hävdar att pris är ett verktyg som kan användas för att profilera butiken. 
Att ha en alltför låg prisklass menar samtliga delägare kan påverka butikens anseende 
negativt då det kan ge sken av att butiken erbjuder en lägre kvalitet på sina produkter.  
Delägare C på Norén o Englund anser att butikens historia spelar en avgörande roll i den 
ansedda prisklassen. Då kunder redan har ett befäst medvetande om butikens prisklass 
samtidigt som det är ett vedertaget antagande på marknaden så är prisrimligheten relativt 
fastställd för vilken typ av varumärken och tjänster som butiken erbjuder. Medarbetare E 
inflikar vikten av varans monetära värde, där det i vissa fall kan förekomma sig att en dyrare 
produkt har en större försäljningsnivå än ett alternativt billigare substitut. Likaså menar 
medarbetare D att butikens prisklass differentierar och positionerar det förväntade 
kundklientelet som butiken svarar mot. Sett till att priset avspeglar butikens förutfattade 
profil hos kunderna finner de en större tillhörighet genom att handla inom den förväntade 
prisklassen. Att erbjuda produkter under den tillhörande prisklassen menar samtliga delägare 
därmed kunna vara skadligt för butikens eget varumärke och nuvarande marknadsposition. 
För att kunna uppvisa den prisklass som butiken skall tillhöra menas det därmed av samtliga 
delägare att det är av stor vikt att snabbt kunna skifta fokus från billigare varor och tjänster 
till kvalitativa produkter som går i linje med butikens befästa profil och kundmedvetenhet. 
  
Prisklassen är därmed direkt kopplad till produkterna då det sätter prägel på butikens socio-
ekonomiska status hos konsumenterna. Likaså särskiljer det den mindre butiken till att 
tillhöra det övre mellanskiktet av aktörer på marknaden vilket differentierar dem från 
lågprisaktörerna. Vilket delägare A anser vara en direkt stämpel på butikens uppfattande 
kvalité hos sina potentiella kunder. Medarbetare D på Strandbergs påpekar prisets värde i en 
social kontext för kunderna, där det utöver butiken i sig även särskiljer målgruppens 
tillhörighet att handla i en dyrare respektive billigare klädbutik och att deras uppfattning och 
köpbeteende skiljer sig sett till uppvisad prisklass. Vilket även delägare B uppmärksammar 
men menar dock att priset inte är det enda som spelar in, utan tror att kunderna väljer att 
återkomma till butiken på grund av det erbjudna modet och varorna. Delägare C uttrycker att 
prisklassen skall vara en kompletterande anledning till varför man besöker och handlar i den 
mindre butiken då det tydligt skall genomlysa butikens kvalitet och marknadsposition. Dock 
förmedlar samtliga respondenter finkänsligheten i att arbeta med pris som 
konsumentvärdeskapande där ett för högt pris kan leda till ett smalare klientel. Likaväl som 
ett alltför lågt pris ger en annan målgrupp och arbetssätt som man vill undvika rörande outlet-
känsla som lägger upp för ett lågt anseende utåt vilket skulle vara skadligt för butikens 
uppbyggda varumärke. 
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4.2.3 Service 
 
Enligt delägare C är Norén o Englunds ledord service, kunskap och bemötande, vilket menas 
ge rykte av butiken att vara familjär och starkt stamkunds-skapande. Delägare C hävdar att 
den sociala interaktionen är nyckeln till att bygga dessa relationer med kunderna samtidigt 
som det inte är den enda förekommande faktorn när det kommer till att bygga den typen av 
nära relationer. Delägare C menar att relationerna har utvecklats över en längre tid med hjälp 
av den kunskap och det säregna utbud butiken innehar. Medarbetare E och D understryker 
också vikten av social kompetens i kundbemötanden då de menar att detta är avgörande för 
att ge kunderna rätt bemötande utefter deras preferenser, det handlar om att inte bemöta varje 
kund utifrån en standardiserad ansats utan vara något mer personlig i sitt bemötande. 
Delägare C och delägare A trycker också på vikten av social kompetens hos de anställda vid 
kundbemötandet då detta ger en god möjlighet att läsa av kunden och dess preferenser för att 
på så sätt bemöta kunden på rätt sätt och skapa en god relation. Medarbetarna E och D 
poängterar dock att implementeringen och det konkreta utförandet av en god social 
kompetens är svår att mäta och genomföra. Delägare C menar dock att enbart god service inte 
längre räcker till på samma sätt som det tidigare gjort.  
  
Delägare A uttrycker vikten av service som en av de mest betydande delarna inom butikens 
verksamhet tillsammans med produkterna och menar att butiken sedan dess start alltid lagt 
vikt vid omhändertagandet av konsumenterna. Kunden skall känna sig välkommen och trygg 
i butiken varpå medarbetare E menar att den sociala kompetensen är viktig vid 
kundbemötanden. Lojalitet mot företaget, butiken och specifikt dess varumärke har alltid 
varit en strategi för Strandbergs för att bygga en kundrelation i syfte att differentiera sig. 
Delägare A menar att service är en kostnadseffektiv strategi som ändå håller en 
konsumentvärdeskapande inriktning. Dock ser det lika mycket till personalens prestation som 
kundernas val i att ta till sig ett sådant bemötande som värdegivande utan att känna sig 
påtvingade eller illa till mods. Delägare A menar, precis som delägare C, att helhetsarbetet 
ser till att implementera ett gott rykte av butiken som stamkunds-inriktat där man värdesätter 
djupare och mer personliga relationer till sina kunder för att bygga butikslojalitet. 
Konceptualiseringen av en sådan service anses därmed vara av snabb implementering för 
medarbetarna i hur de skall arbeta med kunden i fokus från start av varje fysiskt bemötande. 
Därtill även att snabbt kunna förändra ett dåtida fokus på service till ett moderniserat och 
anpassat utefter vad kunderna förväntar sig snarare än vad företaget vill nå ut med, menar 
samtliga delägare. Effekten anses bli att kunderna återkommer till butiken i en bredare 
utsträckning, spenderar mer tid under sitt besök för att ta del av stämningen samt inbringar ett 
gott rykte till sina medmänniskor. Delägare A hävdar även att mindre butiker erhåller en 
närhet, som inte kan efterliknas hos de större aktörerna, där man fokuserar på att skapa en 
kultur och familjaritet mellan butiken och kunden. Bemötandet av kunderna är således en 
viktig del i den relationsskapande processen hävdar delägare A. Likt delägare C så menar 
delägare A att ett fokus enbart på service inte längre räcker till då det krävs att kunderna 
faktiskt måste träda in i butiken för att det ska finnas en möjlighet att implementera nära 
relationer. 
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Som en mindre klädbutik anser delägare B att det återfinns en starkt förutfattad mening hos 
kunder om den service som butiken skall uppnå, där det är ett ständigt arbete att via en nivå 
av social kompetens hos alla medarbetare veta hur varje kund skall få ett personligt 
bemötande. Att nå förväntningarna menar samtliga respondenter handla lika mycket om att 
försöka täcka upp för det bristande utbudet som råder på marknaden från de andra aktörerna. 
Delägare på Strandbergs och Melrose Co trycker på vikten av att känna sin omgivning och 
veta vad man ska utveckla i sin egna butik som värdeskapande för att fånga upp de kunder 
som finner sig otillräckligt tillfredsställda på marknaden. Det handlar därmed om att snabbt 
förändra sitt fokus i syfte att skapa ytterligare service, varpå Melrose Co erbjuder en personal 
shopper som utvecklad service-aktion. Delägare B menar att även om det inte utnyttjas så 
visar det en professionell anda inom butiken och dess medarbetare som involverande och 
orienterade utefter kunden och dennes behov, snarare än ren traditionell försäljning. Precis 
som respondenterna hos de tidigare butikerna så menar delägare B att nivån av social 
kompetens är avgörande där rätt bemötande från butikens sida kan få fel utfall om det riktas 
mot fel konsumenter. Det gäller att veta när man skall vara utåtriktad såväl som när man skall 
vara restriktiv men ändå visa på att man finns där om så skulle behövas, förklarar delägare B. 
 
4.2.4 Atmosfär 
 
Sett till butiksatmosfären så behandlar respektive delägare atmosfär som ett brett resonemang 
av allting som ingår i butikens inre och som en del av kundens upplevelse. Enligt delägare A 
och C så förmedlas atmosfären via den första anblick som kunden tar till sig när denne träder 
in i butiken. Allt från ljussättning, ljud och produktuppvisning med stylad layout av färger 
och former spelar in på kundens upplevelse av stämningen. För de mindre butikerna är 
stämningen övervägande speglad av personalen där de båda medarbetarna ser sig själva som 
butikens ambassadörer i att förmedla det som dess profil vill utstråla och förmedla mot sina 
kunder. Medarbetare E och D menar att de anställdas sociala kompetens spelar in i hur 
kunderna upplever butikens atmosfär. Delägare A och C instämmer med sina medarbetare 
och hävdar att en god atmosfär inte kan förmedlas enbart via döda tingest 
  
På Norén o Englund arbetas det återkommande inom butiken med olika ljud- och ljussättning 
för att uppnå stämningsfull och behaglig vistelse i butiken. Att arbeta med ljud, ljus, dofter, 
uppvisning av varor, konst och ombyggnationer är någonting som ständigt återkommer när 
man inom butiken väljer att rodda om en sektion eller tar in ett nytt varumärke. Delägare C 
menar dock att atmosfären snarare bygger sig självt i butiken tillsammans med kunderna än 
som ett eget verktyg utefter vad verksamheten finner vara givande. Vidare påpekar delägare 
C att det alltid kan vidareutvecklas och optimeras till att innefatta en större betydelse än i 
nuläget. Helhetsupplevelsen i butiken idag ser främst till kundbemötande och social 
interaktion, där atmosfären snarare är en bakgrundsfaktor för den övergripande trivseln. 
Konkreta aktioner för att lyfta fram butikens profil på marknaden inom herrkonfektion är att 
anordna modemässor och event på plats i själva butiken för att lyfta fram produkterna och 
utbudet. 
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Delägare A menar att stämningen eller atmosfären är direkt betydande i besöket som helhet i 
hur kunden skapar sin trivsel utifrån hur butiken ser ut i sin layout och huruvida personalen är 
tillmötesgående. Butiksatmosfär menar delägare A vara en stark faktor som hela tiden är en 
process av att försöka tillfredsställa kunderna utöver deras konkreta inhandling. Att ständigt 
arbeta med och förnya hur man arbetar med ljud, ljus, varuupplägg, utsmyckning av väggar 
och dekoration vid entrén samt hela butikens utformning är för att aldrig låta kunden nöja sig. 
Det skall vid varje besökstillfälle finnas något nytt eller intresseväckande som kunden triggas 
av för att återkomma eller skapa gott rykte om, menar delägare A och säger “En tråkig butik 
är en död butik” (Delägare A, Strandbergs, 2019-05-03). Delägare A och medarbetare D för 
Strandbergs lägger mycket vikt i butikens rörelse som tillförande av atmosfär. Där man skall 
visa att man är villig till förändring och inte nöjer sig, utan dramatiserar med vilja och syfte 
att skapa intresse utifrån och locka till besök av butiken. Ett annat sätt att skapa en god 
atmosfär enligt delägare A är genom kundklubbsdagar och andra liknande event i butikens 
lokaler vilket menas stärka butikens varumärke och skapar en positiv känsla kring lokalen.  
  
Avvägningen vid ett bra bemötande tillsammans med butikens profil och uppvisade innehåll 
via dess layout och varuupplägg menar delägare B skapa butikens inre atmosfär. Den 
stämning som Melrose Co svarar för anses ha en mer avslappnad karaktär där fokus ligger på 
trivsel och välbehag för kundernas besök. Stämningsfull loungemusik i alla butikens hörn via 
en nedtonad ljussättning och uppvisning av samtliga varor där man skall fokusera på att skapa 
så mycket golvyta som möjligt, menar delägare B vara butikens säregna strategi. Mer 
specifikt för Melrose Co så är baren som finns inne i butiken ett direkt stämningsgivande 
stimuli, där delägare B menar att baren bidrar med någonting unikt för butiken, vilket 
differentierar butiken i sig såväl som kunderna som träder in och tar del av atmosfären. Till 
skillnad från delägare C så menar delägare B att det är butiken som skapar sin egen atmosfär 
via vad de väljer att visa upp och arbeta med sett då till ljud, ljus, varu-upplägg, inventarier, 
färger och former och att den atmosfär som butiken vill åstadkomma är något som butiken 
måste planera för. 
 
4.2.5 Facilitet 
 
Delägare C anser att butikens yttre är av större vikt idag sett till förr i tiden. Skyltfönstrets 
utformning och uppvisningen av varor är vad som ger kunder intentioner och intresse till att 
träda in i butiken och är därmed den första ansatsen som butiken spelar på för att bredda sitt 
kundklientel och till viss del locka nya kunder till konsumtion. Medarbetare E trycker på 
vikten av butikens inre skyltning som utvecklande och nyskapande som det butiken förmedlar 
utåt via dess skyltfönster. Faciliteten är butikens ansikte utåt mot omgivningen vars funktion 
är att ge ett bra första intryck och skapa nyfikenhet eller intresse av att undersöka varorna 
som erbjuds, eller att ta del av stämningen i och med det personliga bemötandet. Via 
intresseväckande skyltfönster ger det större möjlighet till att locka in förbipasserande och 
skapa intentioner som kunden i fråga annars bortsett från då man kanske behöver göra ett mer 
aktivt val av att träda in i en hel galleria. Butikens yttre skyltning menar medarbetare E vara 
det första intresseväckande värdet som kunderna tar del av och som ständigt skall visa på att 
butiken är öppen och levande. Bland annat då genom att snabbt förändra det yttre utseendet 
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utefter rådande säsong eller nya trender. Varpå medarbetare D förklarar att det ständigt skall 
visas utöver de fasta öppettiderna, att även när butiken är stängd så förmedlas en utåtriktad 
information. Medarbetarna E och D understryker även relevansen av skyltens utformning 
som rimligt informationsbärande i kombination med uppseendeväckande material sett till 
rådande säsong och mode-trend vars syfte är att skapa en positiv inställning till butiken redan 
vid första anblick. Ett arbete som är tidskrävande och komplext sett till att det enligt 
medarbetarna behövs en viss insikt av vad kunderna finner vara intresseväckande där ett 
enformigt och traditionellt skyltfönster snarare skulle få motsatt effekt. Det menas av 
respektive medarbetare att snabbt och kontinuerligt förändra butikens yttre för att ständigt 
utåt förmedla att butiken är levande och modern är av största vikt. Varpå syftet är att influera 
konsumenterna till att ta del av det interna värdeerbjudandet. 
  
Delägare A hävdar att den inre atmosfären är av begränsad betydelse fram till dess att kunden 
har fått intresse till att faktiskt besöka butiken. Det spelar ingen roll hur mycket man trycker 
på service eller tar in fashionabla varumärken om inga kunder träder in i butiken. Därmed 
värderar delägare A facilitetens yttre som ett av de viktigaste attributen då det påvisar för 
kunden vad butiken förmedlar innanför väggarna samtidigt som det lägger upp för spänning 
och en intresseväckande känsla. Likaså får man aldrig nöja sig, utan att snabbt skylta om 
dockorna och kontinuerligt förändra ansiktet utåt i samband med säsong och nya varor ska se 
till att hålla intresset vid liv och visa att butiken är “vaken”. Det krävs dock en viss 
fingertoppskänsla förklarar delägare A då facilitetens yttre ska vara så pass 
informationsgivande för butiken utan att överarbeta sig i visningen av produkt eller annat 
budskap, det ska utöver utbudet förmedla butikens känsla och profil. Enligt delägare A 
försöker Strandbergs ge en inblick i företaget via sociala medier som ett sätt att locka kunder 
till butiken. Likaså krävs det här en snabb förändring för att kunna få genomslag av att 
uppvisa butiken som modern där man kvickt kan förändra sitt förhållningssätt utefter givna 
kundpreferenser. 
  
För att kunna ta del av den inre atmosfären menar delägare B precis som de andra 
respondenterna att det primärt handlar om att kunna förmedla butikens inre värden utåt. 
Facilitetens yttre är därmed avgörande i att locka in nya potentiella kunder, förmedla den inre 
atmosfären och visa upp den profil som butiken relaterar till enligt delägare B. Avspeglingen 
sker konkret via skyltfönstren och de varor som visas upp tillsammans med övrig information 
om vilka varumärken butiken erhåller, dess samarbetspartners eller aktuella kampanjer. 
Likaså är skyltningens utformning alltså hur varorna presenteras av större vikt, snarare än att 
visa upp allt som butiken har att erbjuda. Sättet som informationen presenteras sätter en 
tydlig distinktion för kunden i hur butiken vill uppfattas, menar delägare B, vilket för Melrose 
Co innebär en invigande och avslappnad stämning med kvalitetsmässiga varumärken och en 
upplevelse utöver den rena inhandlingen av kläder. Delägare B menar vidare på skyltfönstrets 
betydelse av att uppvisa butikens utbud där dess yttre alltid skall visa vilken nytta det finns 
för kunden att ta del av vid sitt besök. Delägare B menar att det då är upp till den egna 
butiken att kunna matcha kundens förväntan på fortsatt erbjudande av information och 
stämning inom gallerian som utanpå. Det skyltfönster som därmed presenteras är lika 
avgörande för butikens inre stämning och profil som det är i dess förhållanden inom gallerian 
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som helhet och på den plats som man agerar i termer av värdeskapande för kunden. Delägare 
B förklarar vidare att Melrose Co arbetar med lokala influencers för att nå ut till den främst 
yngre skaran av kunder. Det handlar om att butiken bjuder in influencers till butiken på 
mindre event varpå all kommunikation sköts utåt via sociala medier vars syfte är att skapa en 
positiv bild av företaget och därigenom locka kunder. 
 
4.2.6 Plats 
 
Delägare C anser att det ligger till butikens fördel att inte befinna sig inom en galleria eller 
liknande samfund, utan att butikens yttre vetter mot en gågata. Platsen där butiken finner sig 
idag är dock avskild från stadens centrala gågata, vilket delägare C påpekar inte behöver vara 
en nackdel. Differentierar man sig korrekt och når ut till sina kunder via sina kanaler har man 
skapat ett aktivt val hos kunden där denne återkommer till butiken av en anledning, snarare 
än spontana visiter. Effekten blir att de spenderar mer tid i butiken, skapar en starkare relation 
och framförallt handlar för mer. Likaså anser delägare C att det lägger upp för att enklare 
hålla i evenemang och skapa speciella inbjudningar med samarbetspartners. Det ger en 
stärkande platsidentitet för butiken såväl som för kunderna. Delägare C anser att butikens 
läge inte kan ändras lika lätt som de mer interna attributen utan det handlar mer om att finna 
sig och agera utifrån där man redan är belagd. Ett samskapande med den omgivande miljön är 
enligt samtliga delägare en begränsad ansats till värdeskapande mot sina kunder där samtliga 
delägare står enade i deras åsikt om stadens roll som motverkande kraft snarare än 
underlättande för verksamheten. I och med att parkeringsplatser avyttras, kommunala event 
saknar genomgående slagkraft samt att nedstängda butikslokaler förblir tomma anser 
respondenterna att vikten av att samagera med sina närliggande aktörer för att uppnå en 
trivsel i den omgivande miljön har ökat. 
 
Delägare A menar att området och omgivningen spelar stor roll då butiken inte kan agera helt 
på egen hand utan behöver se till vad närliggande aktörer erbjuder. Delvis för att man ska 
hålla sig differentierad från liknande närliggande butiker och visa vad som specificerar den 
egna butiken före andra, och delvis för att skapa en samfällighet där delägare A menar att 
man vinner riktig slagkraft när man samarbetar med sina grannar. En taktik för att dra kunder 
till området tillsammans med närliggande butiker ger vinning för alla inblandade då man som 
specialist på sina varor särskiljer sig från andra i kundernas anseende men att närområdet 
skapar shoppingupplevelsen tillsammans. All aktivitet som lockar människor är bra aktivitet 
för butiken menar delägare A. Delägare A anser att det är butikens skyldighet att samexistera 
med sin geografiska kontext i den mån att alla närliggande aktörer tjänar på att skapa en 
tillhörighet och stämningsfull omgivning. 
 
Delägare B finner att butikens plats är ett av de starkaste attributen som butiken svarar för. 
Att vara verksam och samtidigt differentierad från mängden i en populär citygalleria håller 
alla förutsättningar för att arbeta vidare med ansatser vars syfte skall skapa ett kundvärde 
utöver konsumenternas förväntan på butiken och dess omgivning. Ett av de viktigaste 
attributen för Melrose Co menar delägare B vara den plats där butiken finns placerad. Att 
agera inom en citygalleria är dock precis som att vara lokaliserad på en tät och folkberikad 
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gågata inne i centrum, menar delägare B. Det handlar om att människor tar sig till en plats av 
en anledning och att det ligger i butikens intresse att passa in i den platsens betydelse för att 
skapa en ytterligare närvaro i sina kunders medvetande. Hur pass väl man samverkar med sin 
omgivning menar delägare B vara avgörande för de inre attributen som svarar för butikens 
egna stämning. Bland annat då genom att samarbeta med liknande butiker eller 
kompletterande verksamheter mot sin egen så menar delägare B att man bygger upp en 
tillhörighet för såväl sig själva som för sina kunder. Mer avgörande är dock den omgivande 
miljön som bör gå i viss linje med den interna stämningen inom butiken. Eftersom gallerian 
har en känsla av lugn och välbehag är det direkt givande för butiken att visa upp liknande 
känsla för de besökande kunderna menar delägare B. Samtidigt som det är viktigt att en butik 
sätter sin egna prägel på den plats man agerar inom genom att matcha den omgivande 
stämningen samtidigt som man visar upp något unikt som skiljer dem åt på marknaden och 
även då i kundernas anseende. Delägare B hävdar att Melrose Co har använt sig av pop-up 
butiker på olika platser i syfte att introducera ett nytt klientel till butiken och på så sätt väcka 
deras intresse kring Melrose Co. Delägare B säger att förhoppningen är att pop-up butikerna 
ska locka fler kunder till den “ursprungliga” butiken under resterande del av året.  
 
4.2.7 Nutida inriktning  
 
Delägare C anser att butiker bör ha ett förhållningssätt som är helt inriktad gentemot kund, i 
vad denna finner värdegivande, intresseväckande och tillfredsställande då det hävdas att 
dessa saker är avgörande för butikens fortsatta levnad. Med grund i detta så har Norén o 
Englund enligt delägare C valt att i synnerhet fokusera på produkt och service för att skapa 
värde för kunderna och differentiera sig på marknaden. För Strandbergs är faciliteten och 
butikens läge de attribut som starkast förekommande för de fortsatta värdeskapande 
strategierna. Det bakomliggande resonemanget menar delägare A och medarbetare D vara att 
man fångar upp och lockar kunder till besök via butikens första anblick och att alla attribut 
som samfund får slagkraft först när kunder aktivt besöker butiken. Delägare B å sin sida 
hävdar att vardera klädbutiken på egen hand behöver utläsa vad som särskiljer just deras 
verksamhet från andra liknande aktörer. De eller det attribut som är starkast befäst inom den 
uppvisade profilen bör enligt delägare B vara de attribut som butiken väljer att fokusera på i 
dess utveckling av företaget. I enlighet med detta resonemang så har Melrose Co enligt 
delägare B valt att optimera strategier rörande produkt som varumärken och 
stämningsgivande layout i enlighet med atmosfär som värdegivande för kund.  
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5. Analys 
 
Både Melrose Co och Norén o Englunds delägare poängterar vikten av att kunderna 
inkluderas i värdeerbjudandet och att butikens profil således kan anpassas efter kundernas 
preferenser. Delägaren för Melrose Co menar att detta är en av anledningarna till att Melrose 
Co besitter det kundklientel som de idag erhåller. Norén o Englund instämmer i detta och 
hävdar att deras arbete med herrkonfektion förstärker det nära bemötandet med kunden och 
bygger lojalitet mellan kunderna och butiken. Både Melrose Co och Norén o Englund har 
således börjat arbeta mer med service och tjänsteerbjudanden istället för att enbart fokusera 
på produkten. Denna utveckling följer liksom 4P till 7P-modellernas utveckling från fysiskt 
lagda till innefattande av den sociala komponenten. Liksom överensstämmande med att den 
resursstyrda logiken inom konsumentvärdeskapande inte är nytänkande när det kommer till 
att utöka kundvärdet (Prahalad och Ramaswamy, 2000), då produkten idag inte är den 
huvudsakliga anledningen till fysisk handel (Berman, 2019). Övergången från ett produktstyrt 
sortiment till ett sortiment som i allt större utsträckning inkluderar tjänster och service i 
butikens erbjudande är därmed en direkt funktion av att utöka det värde som butiken redan 
erhåller i dess fasta utbud med kunden i fokus (Grönroos & Voima, 2011). Varorna i en butik 
fyller dock fortfarande ett syfte utöver dess basala nytta för såväl kunden som butiken (Hoch, 
2002; Guzman et al., 2018) där medvetenhet och differentiering följer beroende på vilka 
varor som presenteras och hur de kompletterar varandra sett till sina varumärken (Gentile et 
al., 2007).  
  
Strandbergs delägare menar på att tack vare butikens historia och redan väl befästa 
kundmedvetenhet sett till dess varumärke, så faller sig en tjänsteorienterad logik naturligt 
som fortsatt värdeskapande och givande för sina kunder. Melrose Co och Norén o Englund 
trycker på vikten av att ständigt involvera kunden i det sociala utbytet för att skaffa sig en 
egen uppfattning av vad denne finner vara värdegivande vilket går i linje med Vargo och 
Lusch (2004) studie om kundpreferenser. Att involvera kunden ger butiken en möjlighet att 
se hur pass väl butiken stämmer överens med sina kunders förväntningar (Grönroos & 
Voima, 2011). 
  
Den konsumentorienterade logiken följer de beskrivningarna som respektive delägare har 
förmedlat som butikens nuvarande förhållningssätt till hur värdet skapas och förmedlas. Där 
det ser till att involvera kunden i butikens helhetsupplevelse snarare än det fasta tjänste- och 
produkterbjudandet (Cai & Freiheit, 2014) samt överträffa deras tidigare erfarenheter och 
förväntningar hos butiken (Gentile et.al., 2007). Med andra ord finner man värdeskapande i 
en helhet snarare än delfaktorer, där differentieringen på marknaden ser till att vidareutveckla 
potentiella värdeskapande faktorer som innehåller nytta för dels butiken i sig men även för 
kunden (Turley & Milliman, 2000). Logiken ter sig inom butikerna genom att det i en större 
utsträckning fokuseras på den inre atmosfären eller stämningen som förmedlas från allt 
butiken genomför som värdeskapande aktioner (Turley & Milliman, 2000). Vilket frångår 
den originella 4P-modellen samt senare 7P modellen (Grönroos, 1997; Waterschoot & 
Bulte,1992) på så sätt att värdet för kunden återfinns inom såväl fysiska stimuli som den 
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abstrakta upplevelsen inom och utanför shopping-tillfället. Därefter följt av den 
kundorienterade logiken inom konsumentvärdeskapande där allt en butik genomför ser till att 
skapa stämning för kunden och involvera denne i sin upplevelse snarare än att enbart vara en 
mottagare av värde (Gentile et al., 2007; France et al., 2014). 
  
Utifrån empirin går det att tolka den tjänstedominerande logiken som en ständigt pågående 
process där delägarna arbetar för att utveckla butikens tjänste- och serviceerbjudanden. Att 
detta är ett ständigt pågående arbete beror på att butikerna utgår från kundernas preferenser 
och anpassar erbjudandena efter dessa. Butikernas arbete går således i linje med Gentile et.al. 
(2007) som hävdar att kunderna behöver betraktas som en individ som tillhör butiken i dess 
värdeskapande processer snarare än en separat komponent som inte påverkar utfallet av de 
värdeskapande ansatserna.  
 
Enligt medarbetarna på Norén o Englund och Strandbergs har den mindre butikens 
traditionella strategi mot sina kunder varit en anledning till att många mindre butiker tvingats 
stänga ned sin verksamhet. Medarbetarna tror att många mindre butiker inte rättar sig efter 
den utveckling som har setts på marknaden under de senaste åren, där en konservativ 
inställning snarare är motarbetande för butikens framtida ansatser för att vinna kundvärde 
(Haans och Gijsbrechts, 2010). Tillsammans med en hög tro på de traditionella 
tillvägagångssätten som utan utvecklande ansatser och nya förhållningssätt gentemot sina 
kunder via upplevelsen i butiken (Gentile et al., 2007), bemötandet (Turley & Milliman, 
2000) och det säregna produkt-erbjudandet (Grönroos & Gummerus, 2014), leder till att 
butiken tappar sin differentierande kraft och specifika marknadsposition som mindre butik 
(Ferguson et.al., 2017). 
  
Samtliga respondenter betonar vikten av att differentiera sig från andra både snarlika aktörer 
och större kedjor. Då konkurrensen idag är mer intensiv än för tio år sedan och kunderna har 
ett något annorlunda förhållningssätt till hur kläder inhandlas, så menar respektive delägare 
att det krävs kontinuerligt förnyande insatser från butikerna för att överleva och fortsätta vara 
verksam som fysisk butik. Delägarna är eniga om att butikens egna varumärken och butikens 
profil är en direkt differentierande funktion på den egna marknaden som förstärks via 
kompletterande samarbeten som går i linje med butikens profil. Delägarna trycker på vikten 
av att utgå från kunden och att det är just kunden som bör ligga i fokus när butiken skapar 
sina differentierade aktioner, vilket Grönroos & Voima (2011) framhäver då de menar att det 
är av yttersta vikt att involvera och delaktiggöra kunderna i butikens helhetsupplevelse. 
Vilket resulterar i ett samskapande förhållande och bidrar till en stärkt lojalitet mellan butiken 
och kunden (Anker et.al., 2015). Att förhålla sig till kundernas preferenser är dock extra 
viktigt då Guzman et.al., (2018) menar att det alltid är kunden som sätter prägel på en butiks 
uppvisade värdeerbjudande i och med dennes egna uppfattning och att det är kunden som 
butiken bör rätta sig efter vid val av genomförbara aktioner (Gentile et.al., 2007).  
  
Med ett samskapande förhållningssätt gentemot sina kunder så fokuserar Norén o Englund 
främst på att stärka sitt varumärke och marknadsposition via event rörande modetrender som 
enligt dess delägare differentierar butiken ytterligare på marknaden. Melrose Co arbetar 
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istället med att sprida butikens varumärke via kontinuerligt tillfälliga pop-up butiker för att 
bredda sin kundmedvetenhet, vilket dess delägare även anser bygger relationer med kunderna 
då kunder återkommer till den ursprungliga butiken efter de tillfälliga besöken. Delägare på 
Strandbergs menar dock på att differentierade aktioner ser till att synas även utanför sitt 
närområde vilket innebär nyttjande av nya kanaler och digitala lösningar. Delägare på 
Melrose Co följer likaså denna tankegång där verksamheten alltmer arbetar med att nå sin 
tilltänkta målgrupp via digitala kanaler och samarbeten med lokala influencers. 
Användningen av pop-up butiker och lokala influencers kan ses som tämligen nyskapande 
aktioner från butikernas sida vilket är något som Priem (2007) visat bidra med en förstärkt 
fysisk marknadsposition samt från kundernas sida ses som värdefullt utöver det rena besöket 
eller köpet. 
  
Värdeskapande som differentierande effekt har i empirin påvisats skilja sig mellan företagens 
profil sett till egna intentioner, förhållanden, historia och framförallt resurser. Dock följer 
delägarna för samtliga butiker en gemensam tankegång kring att alla butiker inte kan följa 
samma strategi kring värdeskapande, i slutändan är det då ingen som skiljer sig ur mängden. 
För Norén o Englund så är, utöver produkterna, service-erbjudandet det som butiken lägger 
störst fokus vid, detta i form av exempelvis måttbeställda skjortor, vilket således 
differentierar butiken som serviceorienterad utefter sina kunder (Vargo & Lusch, 2004). 
Melrose Co lägger istället störst fokus på att ha ett produktspann med starka varumärken som 
enligt Melrose Co delägare ska stärka den egna profilen och dess stämningsgivande atmosfär. 
Melrose Co försöker således att använda varumärken och produktutbud som den starkaste 
differentierade faktorn vilket följer logiken från den traditionella 4P-modellen (Grönroos, 
1997; Waterschoot & Bulte, 1992) samt den resursdominerade logiken inom 
konsumentvärdeskapande (Anker et al., 2015). Strandbergs lägger istället fokus på att 
differentiera sig genom sitt kundfokus och service där man enligt delägaren försöker arbeta 
nära kunderna för att kunderna ska återvända. Strandbergs poängterar också vikten av dess 
breda produktutbud och menar att detta också är något som butiken fokuserar på i syfte att 
differentiera sig i enlighet med att involvera sina kunder till en upplevelse utöver den basala 
shoppingen (Grönroos & Voima, 2011). Alla butikerna har identifierat särskilda attribut som 
de väljer att fokusera extra på i syfte att stå ut från mängden. Intressant nog så har alla 
butikerna valt att utveckla dessa attribut på olika sätt. Att finna värdeskapande ser till att 
vidareutveckla det som för kunden är av värde inom den specifika butiken (Gummerus, 
2013). Alla butikerna verkar dock i viss grad se förbi det extra värde som produkt, pris, 
service, atmosfär, facilitet och plats tillsammans bidrar med och att denna helhet i sig kan 
bidra till en upplevelse och värde för kunden (Gentile et.al., 2007). 
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6. Diskussion 
 
Alla de tre delägarna är till stora delar eniga om hur arbetet kring attributet produkt bör ske. 
Delägarna hävdar att det är av yttersta vikt att arbeta med attributet produkt med hjälp av 
varumärkena på butikens produkter detta då det är ett av de bästa sätten för företagen att 
delge den profil som företaget vill förmedla. De tre företagens pågående jobb med 
varumärken skiljer sig inte i någon större utsträckning ifrån varandra. Alla de tre butikerna 
arbetar aktivt med att bredda utbudet av varumärken som kunderna eftersöker genom att 
selektivt välja varumärken som passar in i butikens tilltänkta profil. Strandbergs arbete med 
attributet produkt slutar dock vid att bredda produktspannet då delägaren anser att 
Strandbergs utefter sina resurser inte har möjlighet att fokusera på produkt mer än vad de 
redan gör. Detta skiljer sig ifrån både Melrose Co och Nóren o Englunds förhållningssätt där 
båda butikerna aktivt arbetar för att tjänstefiera sitt produktutbud med motiveringen att det är 
en aktion som skapar ytterligare värde för kunden och ytterligare differentierar butiken. Detta 
tankesätt går i linje med France et.al, (2014) som poängterar vikten i att samskapa butikens 
utbud av tjänster tillsammans med kunden. 
 
När det gäller pris uttrycker samtliga delägare att detta används som ett verktyg att 
positionera sig på marknaden som den profil man önskar skapa. Ett högre pris leder till en 
exklusiv bild utåt till kunderna, vilket i sin tur innebär att kundernas sociala status kan höjas 
när dessa handlar i butiken. Pris som attribut är därför en faktor som samtliga delägare lägger 
stor tanke vid, dock skiljer de sig åt där Norén o Englund har lagt sig på en något högre 
prisklass än Strandbergs. Alltmedan Melrose Co i sin tur har valt att ha priser som både är 
högre och lägre. Alla dessa strategier differentierar butikerna på den marknad de befinner sig, 
att lägga vikt på vilket pris man väljer är därav en metod för den mindre klädbutikerna att 
profilera sig på marknaden och sticka ut från sina konkurrenter. 
 
Service är det attribut som samtliga respondenter genomgående lägger mest vikt vid. Service 
ses som ett attribut som till hög grad kan användas till att särskilja den mindre klädbutiken 
från de stora klädkedjorna. Respondenterna tar även alla upp vikten av att använda service 
som ett verktyg för att skapa lojalitet och därav återkommande kunder. Att de anställda hälsar 
på alla som kommer in i butiken och tydligt visar att de finns där om hjälp behövs är en liten 
men viktig gest, samtidigt kan det leda till en negativ konsekvens som de anställda är för 
pådrivande och/eller personliga. Det nämns här att graden av social kompetens hos de 
anställda är en viktig aspekt som man kanske inte alltid tar i beaktning när man anställer ny 
butikspersonal. Butikernas fokus på service tillsammans med en god implementering ger 
butiken en möjlighet att förmedla en upplevelse utöver kundernas förväntningar (Xu et.al, 
2013). 
 
Alla delägare upplever att en atmosfär som passar butikens profil har en roll att spela för att 
locka kunder och få dem att trivas i butiken vilket leder till ökad försäljning. Det råder även 
en enad uppfattning kring att begreppet atmosfär är brett och mångfacetterat. Alla delägare 
poängterar stimulansen av belysning, inredning, ljud och layout för kundernas upplevelse i 
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butiken. Endast Strandbergs och Norén o Englund poängterar dock att det inte bara är 
tangerbara delar som spelar in i butikens atmosfär utan att även konkreta funktioner spelar in. 
Både Strandbergs och Norén o Englund trycker på vikten av att de anställda besitter en god 
social kompetens då detta har en stor inverkan på butikens atmosfär. Empirin som insamlats 
genom intervjuerna med samtliga respondenter är dock motsägelsefulla då alla som 
intervjuades talade sig varma om vikten att butiken ska ha en god atmosfär då det är ett sätt 
som butiken kan vinna kunder på. När det kommer till det konkreta arbetet som butikerna 
genomförde för att skapa en passande atmosfär så tolkades det lätt som att det inte fanns 
något aktivt arbete kring just butikens atmosfär och inte heller en tydligt utformad strategi för 
butikens atmosfär. Detta gör att butikernas atmosfär inte uppfyller de sensoriska och 
ambienta stimulin som Helmefalk och Hultén (2017) beskriver vilket i sin tur kan resultera i 
att kunderna inte spenderar lika mycket tid i butiken och att chansen att kunderna återkommer 
minskar (Hart et al., 2007).   
 
Gällande facilitet är alla respondenter överens om att detta attribut är otroligt viktigt då 
butikens yttre är det första som kunden ser och får denne att vilja besöka butiken. Även om 
facilitet och just skyltfönster upplevs som viktigt framkommer det av samtliga respondenter 
att butikerna inte lägger ner den mängd arbete som vore önskvärt på att skapa ett lockande 
skyltfönster, utan att det istället ses som en standardiserad syssla som görs utan vidare 
baktanke till vad kunden faktiskt hade värdesatt. Mycket fokus läggs dock på butikens ansikte 
utåt via sociala medier där samtliga butiker är aktiva, dock ligger Melrose Co i framkant. 
Respondenterna menar att användandet av sociala medier är ett sätt för butiken att nå ut till 
kunder och profilera sig, en strategi som i dagens uppkopplade samhälle inte är att 
förglömma.  
 
De olika butikernas filosofi kring attributet plats skiljer sig väsentligt åt. Så även den 
upplevda vikten av att ha den mest optimala platsen för sin butik och vad den mest optimala 
platsen faktiskt är. Melrose Co delägare anser att butikens plats är av yttersta vikt och ett av 
Melrose Co absolut viktigaste attribut. Att ha sitt tillhåll i en citygalleria där mycket folk 
ständigt befinner sig är någonting som differentierar just Melrose Co då det lockar många 
spontankunder att besöka butiken. Genom att befinna sig på en plats dit kunden aktivt tar sig 
beskriver Melrose Co delägare vara av yttersta vikt. Strandbergs delägare hävdar också att 
butikens omgivning och området kring butiken är av yttersta vikt. Dennes tanke är att det 
utifrån butikens fysiska läge ska finnas en möjlighet till att skapa ett samfund med de 
omgivande aktörerna och tillsammans locka kunderna till en viss plats och på så sätt öka 
antalet besökande kunder för alla butiker. Det går dock att tolka att detta inte är ett av de 
attribut som det läggs störst vikt på av Strandbergs men ändå någonting som finns med i 
butikens tankar. I stark kontrast till de andra butikerna så menar Norén o Englunds delägare 
att det inte är intressant att befinna sig i en galleria eller något annat samfund. Det 
bakomliggande resonemanget för en sådan strategi är att platsen i sig inte anses som ett 
vidare slagkraftigt attribut utan menas på att butikens andra kanaler ser till att kunder besöker 
butiken. Norén o Englund vill ha medvetna kunder som aktivt besöker just den egna butiken 
snarare än spontankunder och syftar då på att butikens plats inte är av någon större 
värdegivande vikt. Det är till synes en varierande grad av relevans som de tre butikerna 
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lägger på attributet plats. Där det endast är Melrose Co som arbetat med attributet plats och 
gjort aktiva val kring dess fysiska position. I Strandbergs fall så förekommer det en 
diskrepans i empirin där plats anses vara ett viktigt attribut samtidigt som delägaren hävdar 
att butikens läge inte är någonting som butiken kan arbeta med i större utsträckning, utan 
snarare någonting som butiken får anpassa sig efter, vilket är i linje med Norén o Englunds 
förhållningssätt till plats. Att inte lägga fokus på butikens plats kan i förhållande med 
Scannell och Gifford (2009) resultera i att kunderna inte ser butikens plats som stimulerande 
eller triggande vilket direkt påverkar kundernas benägenhet att återkomma.  
 
Att alla de olika attributen bidrar med värdeskapande ansatser till butikens verksamhet är alla 
respondenterna eniga om. Trots detta så skiljer det sig i hur pass stort fokus dessa attribut har 
och hur välorganiserat arbetet kring dessa attribut är. De tre butikerna lägger alla ett stort 
fokus på produkt, pris och service då de arbetar strategiskt, aktivt och medvetet för att dessa 
attribut skall passa in i den profil som företaget vill förmedla. Atmosfär, facilitet och plats, 
som också poängterats vara viktiga för företagets helhetsupplevelse, blir dock åsidosatta och 
inte lika organiserat och strategiskt genomarbetade. Utvecklande ansatser inom butiken och 
runt dess varumärke på marknaden svarar till att kunna överleva den nya 
omvärldsförhållningen och att optimera de ansatser som redan idag eller historiskt sett alltid 
har särskilt den lilla butiken. Samtidigt visar synvinkeln om att helheten av attributen som 
värdeutvecklande aktioner är större än dess delar (Turley & Milliman, 2000) vara det 
förhållningssätt som en mindre butik bör följa för att behålla och utveckla sin kundkrets och 
uppnå ett utvecklat kundorienterat erbjudande. Dock skall det inte hindra den specifika 
butiken från att poängtera det eller de attribut som är betydande för den egna profilen, vilket 
samtliga delägare och medarbetare anser är butikens unika egenskap på dess marknad. Att 
attributen skiljer i magnitud sett till butik är ett resultat av de skillnader som finns i dess 
givna resurser (Johnson et al., 2015). Medan det från delägarna förklaras även tillhöra dess 
differentierande inriktning på så sätt att om alla är unika med helhetsupplevelser i 
butiksbesöken så är tillslut ingen särskiljande från mängden. Förutsatt att de andra attributen 
håller en slagkraft i sin helhet så sätts således butikens unika profil i de attributen som 
särskiljer dem från andra liknande aktörer. 
 
Huruvida respondenterna därefter följer ett nytt eller gammalt tänk bakom deras respektive 
resonemang om hur butikerna drivs eller bör drivas utifrån ett kundorienterat perspektiv, så 
följer samma logik som för marknadsmixens utveckling. Det vill säga att samtliga 
respondenter för resonemang rörande varans betydelse och vikten av den sociala 
interaktionen som till viss del inte är revolutionerande sett till den grundläggande teorin 
bakom kundvärdeskapande. I vissa fall följs resonemangen som traditionella i hur 
respondenterna detaljerat beskriver hur man som personal bemöter sina kunder välkomnande 
och inkluderande och agerar mer personligt snarare än som rena försäljare. Mer därtill hur 
varorna visas upp, är skyltade, prismärkta och genomtänkt placerade för kundens shopping-
välmående och trivsel i butiken. På så sätt följer resonemangen inga banbrytande nyheter 
eller idéer kring hur en butik bedrivs, i synnerhet inte mot ett kundorienterat perspektiv. Det 
ger respondenternas resonemang en känsla av att vara traditionella och äldre i dess förståelse 
för konsumentvärdeskapande och hur det appliceras i praktiken.  
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Dock följer marknadsmixens utveckling i linje med kundvärdeskapande från produktsyrt till 
konsumentorienterat i förhållande till produkt, pris, service, atmosfär, facilitet och plats som 
nyskapande och uppdaterat till hur en butik bemöter kundernas nya preferenser och 
köpbeteenden (Grönroos, 1997). Antaget att butikerna redan bedriver nämnda aktioner 
rörande produkt, pris och service för att behålla sin marknadsposition så ger atmosfär, 
facilitet och plats möjligheter till vidare nyskapande idéer, intentioner och innovationer som 
ej återkommer på samma sätt i den klassiska marknadsmixen (Johnson et.al, 2015).   
 
Respektive resonemang som delgivits menar att fokus på butikernas lokalisering i samband 
med dess ansikte utåt via facilitet, men framförallt egna varumärke via den givna inre 
atmosfären, skiljer sig åt mellan butikerna. Detta ger en kritisk förhållning till att olika 
butiker agerar olika beroende på dess givna resurser, men även historia, kundkrets, och profil. 
Därtill följs en vinning av respektive butik att differentiera sig ytterligare genom att följa nya 
innovativa aktioner och agera kundorienterat genom bland annat event som innefattar flera 
butiker som kompletterar varandra i sina varor, men även inom det geografiska område som 
de agerar för att skapa en plats där företagen bakom butikerna hjälps åt. Även hur kreativa 
inslag får en ny betydelse i den egna differentieringen vilket tydliggörs som bäst via det egna 
skyltfönstret och den inre atmosfären som betydande för kunderna i de specifika stimuli som 
butiken erbjuder och utövar som särskiljande för den egna profilen och lägger upp för ett 
fortsatt återkommande hos en bredare kundkrets (Lange et al., 2015). 
 
Som kritik mot de eventuella vinningarna som antas förverkligas i butikens praktiska arbete 
så följer inte teorin någon självklarhet. Det vill säga att trots genomförande av diverse 
aktioner och ett fokuserat arbete på butikens säregna attribut så är det inte givet att utfallet 
blir som förväntat. Beroende på dels att konkurrensen är för svår att differentiera sig mot eller 
att det befintliga kundklientelet är för obefintligt att ge ett utökat värde till. Därtill att 
butikerna helt enkelt saknar insikt och förståelse för vad de faktiskt konkret behöver förändra 
för att gynnsamt implementera ett fördelaktigt arbete kring konsumentvärdeskapande sett till 
butiksattributen, då de är för traditionella i sitt nuvarande arbete. 
 
En kritisk förhållning kan dock innebära att de äldre butikerna, Norén o Englund och 
Strandbergs, följer ett mer traditionellt synsätt kring hur man delar värdeskapande aktioner 
tillsammans med sina kunder och är byggda på vissa antaganden kring hur en butik skall 
agera i dess profil och varumärke. Någonting som skulle antas vara enklare för en yngre butik 
som Melrose Co som enligt sin delägare involverar sina kunder i större utsträckning via 
sociala medier främst kring utbudet av varor, men även via olika event och kampanjer som 
bedrivs inom butiken. Dock följer den kundorienterade logiken att butikens historia och profil 
inte är avgörande för dess värdeskapande aktioner utan det är resonemangen och agerandet i 
nuläget av att involvera kunderna som individer i butikens helhet som ger effekt (Turley & 
Milliman, 2000). Genom differentierade och innovativa insatser sett till kundvärdeskapade 
kan en klädbutik gynnas genom att utöka sin kundkrets, få en mer trogen målgrupp, stärka sitt 
varumärke, och vara en anledning till att kunderna återkommer för att handla och uppleva 
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snarare än att fylla det basala behovet av att enbart köpa kläder. I slutändan skapar butiken 
finansiell vinning genom ökad försäljning.  
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7. Slutsats 
 
7.1 Slutsats av analys och diskussion  
 
Utifrån det framlagda teoretiska ramverket som analyserat det empiriska underlaget har 
undersökningen mynnat ut i slutsatser gällande den konkreta frågeställningen, hur kan en 
mindre klädbutik gynnas av ett förändrat synsätt kring konsumentvärdeskapande attribut i 
syfte att behålla och utveckla sin kundkrets? I enlighet med tidigare forskning och presenterat 
material från samtliga respondenter så spelar samtliga attribut in i hur en mindre butik kan 
optimera sitt kundvärdeskapande.  
 
Liksom diskuterat tidigare så följer resonemangen från respektive respondent ett traditionellt 
tänk i deras nuvarande arbete men att verksamheternas drivs mot ett nyare arbetssätt i hur 
butikerna bör förändras i motivation att överleva marknadens nya förutsättningar. På så sätt 
att deras nuvarande marknadsmix utvecklas mot ett mer kundorienterat perspektiv och fokus 
på framförallt atmosfär, plats och facilitet då produkt, pris och service redan är centrala delar 
i butikernas konkreta agerande på marknaden och mot sina kunder.  
 
För att utveckla och behålla sitt kundklientel med hjälp av konsumentvärdeskapande attribut 
kan mindre klädbutiker gynnas av att utveckla ett holistiskt värdeerbjudande via de givna 
butiksattributen. Samtidig kan de mindre butikerna gynnas av att framhäva de faktorer som är 
mest betydande för den egna butiken och dess kunder, då det är dessa som i slutändan 
kommer att differentiera butiken från andra aktörer och bredda kundklientelet. Därtill kan en 
bredare grupp av konsumenter som återkommer i en högre utsträckning än tidigare nås vilket 
i sin tur kan leda till en ökad finansiell vinst.  
 
Som kritik mot de eventuella vinningarna som antas förverkligas i butikens praktiska arbete 
så följer inte teorin någon självklarhet. Trots ett fokuserat arbete på butikens säregna attribut 
så finns det ingen garanti för ett positivt utfall, då butikerna kan sakna den insikt som krävs 
för att implementera arbetssättet och därmed gå miste om det holistiska perspektivet som 
krävs för att dra en fullt utnyttjad vinning av attributen. 
 
7.2 Förslag till framtida forskning  
 
För framtida forskning läggs det upp för vidare djupintervjuer med flera företag för att 
identifiera, beskriva och analysera de särskiljande attributens betydelse för den mindre 
butiken och hur dessa spelar en signifikant roll för butikens medvetenhet hos sina kunder. 
Därmed även genomföra en liknande inriktning på ett eller flera attribut för att finna 
samvariation av påverkan för värdeskapande inom mindre butiker mot sina kunder. Främst då 
för att bygga vidare området rörande mindre butiker och deras unika förhållningssätt skilt 
från större aktörer. Tankegångar under arbetet lade även upp för beslutsteorins 
användningsområde i att efterforska hur ledningsgrupper och ägare går tillväga i hur de 
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uppfattar att utvecklande aktioner krävs och hur de resonerar kring vilka som bör genomföras 
för kundernas eller butikens bästa. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 
Del 1: Om företaget, en fallbeskrivning och dess utveckling genom tiden sett till 
rådande trender kring butiksdöden  
 
Fråga 1.1: Hur länge har företaget existerat och varit verksamt?  
Följdfråga 1: När grundades det? 
 
Fråga 1.2: Hur många har stått som ägare genom åren? 
Följdfråga 1.2: Hur många står som ägare/samarbetspartners idag? 
 
Fråga 1.3: Har förhållningen i butiken skiljt sig i och med ägarbyten och vilka effekter har det 
haft? 
 
Fråga 1.4: Hur stort kundklientel anser ni att ni har idag?  
 
Fråga 1.5: Vilken målgrupp anser ni att butiken svarar för idag?  
 
Fråga 1.6: Hur många anställda arbetar i dagsläget inom butiken? 
 
Fråga 1.7: Har företaget alltid utgjorts av just butiken där den ligger idag eller har det funnits 
fler? 
Följdfråga 1.7.1: Vart har den legat tidigare om så är fallet att den bytt plats? 
Följdfråga 1.7.2: Vad har intentionerna varit till byte av plats? 
Följdfråga 1.7.3: Om det funnits fler butiker varför existerar de inte längre idag? 
 
Fråga 1.8: Vad har företaget för kärnvärden? 
Följdfråga 1.8.1: Hur genomlyses dessa inom butiken idag? 
 
Fråga 1.9: Hur står sig företaget finansiellt sett idag? 
 
Fråga 1.10: Har produktspannet skiljt sig genom tiden? 
Följdfråga 1.10.1: Hur har det skiljt sig? 
Följdfråga 1.10.2: Varför har produktspanet förändrats om så är fallet? 
 
Fråga. 1.11: Är kundklientelet idag bättre eller sämre sett till hur det varit förr? 
 
Fråga 1.12: Har målgruppen det varit samma genom åren eller har det skiftat och varför? 
 
Fråga 1.13: Har varorna och varumärkena alltid varit av stor betydelse?  
Följdfråga 1.13.1: Är de fortfarande av lika stor betydelse idag? 
 
Fråga 1.14: Har omsättningen ökat eller minskat de senaste 10åren? 
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Fråga 1.15: Har antalet kunder som kommer till butiken ökat eller minskat senaste 10åren? 
 
Fråga 1.16: Har antalet betalande kunder ökat eller minskat de senaste 10åren? 
 
Fråga 1.17: Har antalet anställda ökat eller minskat de senaste 10åren? 
 
Fråga 1.18. Anser ni att det råder en negativ trend för butiker som ni och för branschen i 
helhet?  
Följdfråga 1.18.1: Hur ser ni detta och existerar det någon kommunikation med andra aktörer 
rörande fenomenet? 
 
Fråga 1.19: Hur ser ni på fenomenet att handeln skiftar i konsumtionspreferenser från 
kunderna till alternativ före den fysiska handeln? 
 
Fråga 1.20: Anser ni er vara specifika och säregna i kundernas medvetande som skiljer er från 
andra aktörer på marknaden?  
 
 
Del 2: Hur butiken förhåller sig till kunvärdeskapande och attributen  
 
Fråga 2.1: Vad arbetar ni idag med för åtgärder att försöka motarbeta den negativa trenden? 
 
Fråga 2.2: Anser ni att butiken är mer än bara en handelspunkt och svarar för en större 
helhetsupplevelse för kunderna än att bara göra snabba köp hos? 
 
Fråga 2.3: Arbetar ni på något sätt med värdeskapande i termer av att skapa en upplevelse för 
kunden och framhäva butikens profil som differentierad på marknaden? 
 
Fråga 2.4: Anser ni att ni har ett kundorienterat förhållningssätt i verksamheten och isåfall 
hur ter det sig? 
 
Fråga 2.4: Vad gav er intentioner från företagets sida att börja agera med ett kundorienterat 
värdeskapande? 
Följdfråga 2.4.1: Hur uppfattas det från egna intentioner? 
Följdfråga 2.4.2: Hur uppfattas påverkan från andra butiker? 
Följdfråga 2.4.3: Hur uppfattas påverkan från förändrat kunbeteende? 
Följdfråga 2.4.4: Hur spelar företagets visioner och varumärke in på att arbeta 
kundorienterat? 
Följdfråga 2.4.5: Hur har staden påverkat företaget i att agera mer konsumentorienterat? 
 
Fråga 2.5: Hur uppfattar ni ett förändrat kundbeteende och vad tror ni er kunna göra för att 
matcha den nya efterfrågan från kunderna? 
 



 

55 
 

Fråga 2.6: Hur arbetas det inom butiken med kundvärdeskapande idag? 
 
Fråga 2.7: Vilka aktioner genomförs idag som strategier i att differentiera butiken och skapa 
kundvärde? 
Följdfråga 2.7.1: Vilken effekt har dessa aktioner fått ? 
Följdfråga 2.7.2: Tros det att kunderna finner det värdegivande och har någon respons 
tillhandahållits? 
 
Fråga 2.8: Vilka attribut är starkast befästa i butiken idag om man ser till produkt, pris, 
service, atmosfär, facilitet och plats som värdegivande för kunden? 
 
Fråga 2.9: Vilka attribut saknar ni eller önskar arbeta vidare med? 
 
Fråga 2.10: Vilka attribut tror ni får större slagkraft just i eran butik? 
 
Fråga 2.12: Hur arbetas det med produkt? 
Följdfråga 2.12.1: Hur väl väver ni in varumärken och tjänstefierade produkter i erbjudande 
till kunderna? 
 
Fråga 2.12: Hur arbetas det med pris?  
Följdfråga 2.12.1: avspeglar priset butikens profil och är det korrekt riktad mot kundernas 
uppfattning om socio-ekonomisk status? 
 
Fråga 2.13: Hur arbetas det med Service? 
Följdfråga 2.14: Agerar ni service-inriktat?  
Följdfråga 2.15: Skulle ni säga att den sociala interaktionen är en av de viktigaste 
komponenterna i kundernas upplevda butiksbesök? 
 
Fråga 2.14: Hur arbetas det med atmosfär?  
Följdfråga 2.14.1. Anser ni att butikens genomsyrande atmosfä är av vikt för kunden?  
Följdfråga 2.14.2: Tror ni att en stämningsfull atmosfär bidrar till konsumtion och isåfall hur? 
hur? 
Följdfråga 2.14.3: Hur arbetar ni med ljussättning, dofter, speciella varu-upplägg, bilder, 
färger, layout och planlösning för att skapa en givande stämning? 
 
Fråga 2.15: Hur arbetas det med facilitet? 
Följdfråga 2.15.1: Anser ni att butikens yttre en stark anledning till att vilja besöka butiken? 
Följdfråga 2.15.2: Speglas butikens inre värdeskapande korrekt av uppvisat yttre med 
informationsgivande skyltfönster, ljussättning och symbolik?  
 
Fråga 2.16: Hur arbetas det med plats?  
Följdfråga 2.16.1: Anser ni att lokaliseringen av själva butiken är av vikt för kundernas 
värdemottagande? 
Följdfråga 2.16.2: Hur viktigt är samspelet med närområdet, miljön och omgivningen?  
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Följdfråga 2.16.3: Tror ni att kunder dras lika mycket till butikens omgivning som butiken i 
sig? 
 
Fråga 2.17: Anser ni att helheten sitter i samspelet av attributen eller bör det fokuseras på ett 
fåtal för att skapa kundvärde?  
 
Fråga 2.18: Vilka attribut ser ni vara mer strategiska för er del sett till dagens 
förhållningssätt? 
 
Fråga 2.19: Tror ni att butiksattributen och ett arbete med dem skulle skänka er vinning i 
form av fler kunder och vidare kundklientel?  
 
Fråga 2.20: Skulle ni anse att ni differentierar den lilla butiken genom att arbeta heltäckande 
med samtliga butiksattribut för att ge kunden ett mervärde? 
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