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Problemformulering: Konkurrenssituationen handelsplatser emellan intensifieras ständigt
vilket medför oavbrutet arbete med att hitta nya vägar för att locka kunder.
Värdeskapande genom kundvärden har blivit ett sätt att differentiera sig
från sina konkurrenter varför det blir intressant att koppla detta till hur
handelsplatser kan utformas för att dra till sig kunder.

Syfte:

Syftet med denna uppsats är att undersöka och dra slutsatser om vilka
värden som är centrala för konsumenternas val av handelsplats samt
utifrån detta sammanställa rekommendationer för hur en stadskärna kan
öka sin attraktionskraft.

Metod:

Vi har i denna uppsats utgått från en kvalitativ metod med abduktion som
ansats. Denna metod har valts då en djupare förståelse för ämnet önskats.
Datainsamling har utförts genom en fokusgruppstudie samt personliga
intervjuer med respondenter inom handelssektorn i Kalmar.

Slutsatser:

Vi har förstått att värdeskapande är ett subjektivt fenomen som präglas av
den egna individens förväntningar, tankar och känslor. Dock har generella
slutsatser dragits där värdehöjande element kan appliceras på en
handelsplats för att öka attraktionskraften. Förslag som samarbete mellan
branscher, välkomnande mötesplatser och en trevlig atmosfär är några
exempel.

Nyckelord:

Värde, värdeskapande, cityhandel, externhandel, nya konsumenten

Abstract
The purpose of this study is to investigate how value creation influences consumers´
choice of market place. We have chosen to focus on how inner city centers can compete
with external shopping malls by examining what values consumers find essential in
shopping areas. The development within the retail market with more external malls
outside cities has resulted in impoverished city centers; therefore, new strategies
towards more attractive servicescapes in the inner city are crucial. The study is based on
a qualitative approach due to deeper understanding and closeness to the subject, where
Kalmar city is chosen as a case. We have completed a focus group study where
respondents from each target group where represented. Furthermore, we have
accomplished personal interviews category business- men and women from the trade
sector in Kalmar. The conclusion has been submitted in different elements within a
servicescape where cooperation between different industries, importance of attractive
meeting places and pleasant atmosphere were the core findings for value creation. If a
city centre corresponds to the findings of value added elements, it is argued to be a
strong competitor in today’s concrete retail market.
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1. Inledning
Den inledande delen av uppsatsen presenterar forskningsområdet genom en
introduktion av förändringen inom handel och konsumtion relaterat till den allt
hårdnande konkurrensen mellan handelsplatser, där värdeskapande blivit ett centralt
begrepp för att differentiera sig från andra. Ambitionen är att presentera en bakgrund
för läsaren vilken ska skapa förståelse för den problematik som uppsatsen ämnar
behandla. I kapitlets avslutande del presenteras en övergripande forskningsfråga, syfte
samt avgränsningar och begreppsförklaringar.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Handelns förändring
Enligt en rapport från Handelns Utredningsinstitut (Rämme, Gustafsson, Vestin,
Lindblom & Kilander 2010) ökar den svenska detaljhandeln varje år och har de senaste
åren genomgått en kraftig tillväxt och strukturomvandling. Ökad konkurrens mellan
handelsplatser, företag och butiker samt teknisk omvandling har gynnat konsumenten
genom sänkta priser och ett varierat utbud. Konsumenterna spenderar idag omkring 30
procent av sina disponibla inkomster i detaljhanden vilken är den största utgiftsposten
för varje enskild individ. Branschen beräknas omsätta omkring 600 miljarder kronor per
år och sysselsätter cirka 250 000 medarbetare (Rämme et. al 2010).

Sedan 1960-talet har dagligvaru- och detaljhandeln genomgått stora förändringar. De
senaste decennierna har handeln koncentrerats allt mer till befolkningstäta regioner
vilket är något som Bergström & Fölster (2009) menar inte är anmärkningsvärt då
handel i alla tider tenderat att följa kunderna. Detta betyder emellertid att det är främst
de befolkningstäta regionerna i landet som står för en stor del av handelsomsättningen
och dess tillväxt. En stark trend sedan 1990-talets början är expansionen av externa
köpcentrum och handelsplatser, vilka avser större handelsplatser ofta utanför
stadsbebyggelsen. Denna trend förklarar författarna beror på ett antal faktorer ur såväl
kundens som företagens perspektiv. För det första har det skett en urbanisering vilket
innebär att en majoritet av befolkningen bor i storstadsregionerna och i närheten av
regionala centralorter. Vidare har tillgång till bil ökat bland befolkningen vilket har
sänkt transportkostnader och möjliggjort för konsumenter att välja mellan olika
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handelsplatser. Författarna poängterar ytterligare att konsumenternas värdering av
tidsuppoffring som handel innebär bör inkluderas. Att på ett enkelt och tidseffektivt sätt
få tillgång till ett stort utbud av varor är en bidragande faktor till att externa
handelsplatser expanderat och tenderar att fortsätta attrahera konsumenterna. Rämme et.
al (2010) skriver att även ur företagens perspektiv är framväxten av externa
handelscentrum attraktiv. Betydande faktorer som billigare mark och hyror samt enkel
leverans gör att etableringar i utkanten av städerna attraherar. Lägre kostnader gör att
butiker kan erbjuda lägre och konkurrenskraftiga priser. Det är erkänt att handel föder
handel vilket medföljer att ju fler företag som etableras i ett och samma område desto
fler kunder kommer dit.

1.1.2 Den enes bröd den andres död?
I en rapport av Trivector Traffic AB (Ljungberg, Modig, Neergaard & Smidfelt
Rosqvist 2004) diskuteras huruvida handelns förflyttning från centrala bostadsnära
lägen, till externa bilorienterade platser, har bidragande effekter på handelsmönster.
Kunder har fått större valmöjligheter tack vare den externa handelns framfart och på
flera ställen i landet har en konkurrenssituation vuxit fram, främst mellan den centrala
cityhandeln och större externa handelsplatser i städernas utkanter. Detta är något som
även Bergström & Fölster (2009) framhåller genom att poängtera att denna nyetablering
av externa handelsplatser har satt stor press på den redan etablerade cityhandeln i flera
städer. Författarna påpekar att städer som inte möter konkurrensen i city oftast hamnar i
en negativ spiral med oupprustad miljö och nedlagda butiker, vilket resulterar i
utmärglade stadskärnor.

Ovanstående negativa utveckling syns tydligt i USA, som är ett utav flera länder som
har stora problem med stagnation i samband med att industrier lagts ner och en
förortsurbanisering spridit sig i landet (Hollander, Pallagst & Popper 2009). Karlsson
från Naturskyddsföreningen menar att Sverige står inför ett vägskäl att antingen låta
utvecklingen av externa handelsplatser och urbanisering fortsätta vilket skulle resultera i
glesa städer utan stadskärna, som på många platser i USA, eller satsa på levande
bostadsområden och stadskärnor som fungerar som mötesplatser inom handel, kultur
och nöjen (svt.se). Över hälften av alla svenska kommuner hade en total stagnation
under åren 1999-2009 där det främst är bruksorter och mindre städer som drabbats
(Forsmark 2010). I Sverige möts därför problemet med Plan- och Bygglagen som
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kommuner använder som ett instrument för att förhindra massetablering av externa
handelscentrum. Restriktioner som har införs, menar Svensson & Haraldsson (2002), är
dock

endast

baserade

på

samhällsekonomiska

analyser

av

butiksnät

inom

dagligvaruhandeln där distributionskostnader beaktas. Författarna anser att dessa
analyser inte är tillräckliga, utan framhåller att det finns starka motiv för att belysa
kundernas efterfrågan på den service och de värden som butiker och handelsplatser
erbjuder. Det räcker således inte att endast titta på de ekonomiska aspekterna utan
hänsyn bör även tas till ogripbara värden.

Både Grönroos (2009) och Gummesson (2008) argumenterar för att västvärlden idag
lever i ett övervägande tjänsteproducerande samhälle där köpmännens roll har
förändrats.

En

dagligvarubutik

producerar

inte

varor,

det

görs

tidigare

i

förädlingskedjan, utan snarare tjänster i form av ett antal servicedimensioner som till
exempel närhet och tillgänglighet fortsätter författarna. Därför, hävdar Bergström &
Fölster (2009), är lösningen inte att förhindra handelns naturliga strukturomvandling
utan handeln bör anpassas till konsumtionsmönster och önskemål från kunderna för att
bli så attraktiv som möjlig. Effekten blir således att handelsplatser som inte lever upp
till konsumenternas förväntningar ersätts av andra handelsplatser som bättre
tillfredställer konsumenternas önskemål. Handeln lever på kunderna och tvingas
ständigt anpassa sig till nya konsumtionsmönster fortsätter författarna. Larsson (2011)
poängterar därför vikten av att hela handelsplatser förstår vilka bakomliggande faktorer
som kunder värderar avgörande vid val av handelsplats och lyfter fram faktorer som
tillgänglighet, trygghet, trivsel och fräschhet som viktiga attribut. Detta tillsammans
med Gummesson & Ohlssons (2007) argument för att konsumenter idag värderar tid på
ett annorlunda sätt gör att handelsplatser måste se över hur de på bästa sätt kan möta
kunders behov. Vilken värdeupplevelse konsumenten erhåller från olika handelsplatser
blir således den centrala frågan för köpmän att koncentrera sig på i kampen om
kunderna.

1.2 Problemdiskussion
1.2.1 Värdebaserad shopping och nya konsumtionsmönster
Lewis & Bridger (2001) hävdar att den nya konsumenten idag kännetecknas av att
denne är välinformerad, individualistisk och självständig samt karaktäriseras av att ha
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gott om pengar men lite tid. Hultén, Broweus & van Dijk (2011) beskriver hur kunden
dagligen utsätts för tusentals kommersiella budskap och kan därför hävdas skeptisk till
olika reklamkampanjer och illojal mot olika leverantörer och företag. Författarna menar
även att det finns en inbyggd motvilja mot att låta sig styras eller kontrolleras genom
doktriner och sociala normer bland människor. Vidare beskriver Lewis & Bridger
(2011) att konsumentens köpmönster karaktäriseras av spontanitet, vilket resulterat i att
framgång för olika aktörer har allt mer kommit att bero på förmågan att kunna hantera
denna nya krävande konsument än att tillhandahålla en slående affärsidé.

Hutlén et. al (2011) anser att handelsaktörer idag verkar i en hyperkonkurrens, där
butiker inte endast konkurrerar mot varandra med liknande utbud, utan även med
företag som befinner sig utanför dess marknad. Det blir således av allt större betydelse
att företag utvecklar nya konkurrensfördelar i utbud och marknadsföring för att erbjuda
kunderna ett mervärde som lockar dessa till just dem. Konkurrensen sträcker sig bortom
den enskilda butiken till hela handelsplatser som bör arbeta aktivt med att locka till sig
kunderna. Vidare skriver författarna att många strategier har etablerats för att försöka
matcha

de

nya

konsumtionsmönster

som

utvecklats

och

handelsplatser

är

argumenterade att skapa ett servicelandskap, program för fysisk miljö, som sticker ut
och stannar kvar i kundens medvetande för att attrahera och locka kunder. Markham
(1998) beskriver en konkurrenssituation där det inte längre är tillräckligt med kvalitetseller priskonkurrens utan argumenterar för differentieringar i form av värdeskapande
som de främsta verktygen att sticka ut på marknaden. Det handlar inte endast om att
göra något bra utan om att hela tiden göra något nytt för att locka till sig kunder skriver
författaren. Att erbjuda värde som kunden upplever som bra är av avgörande betydelse
fortsätter Grönroos (2009). Eftersom värde har en positiv inverkan på kundlojalitet kan
man genom värdeskapande lättare behålla befintliga kunder vilket i längden ger lägre
relationskostnader. Författaren menar även att det som håller kvar kunderna är en
helhetsupplevelse som gör kunderna mycket nöjda, varför det är viktigt att överraska
kunderna på ett sätt som gör att deras upplevelse blir tillräckligt tillfredsställande för att
deras lojalitet ska stärkas. Inom marknadsföringen talas det om mervärde tillsammans
med upplevelsebaserad shopping vilket handlar om att leverera en personlig upplevelse
och god service som möter förväntningarna för att attrahera kunden (Grönroos 2009).
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Värden är grundade i individuella uppfattningar baserade på subjektiva upplevelser
hävdar Prahalad & Ramaswamy (2004) och även Grönroos (2009) poängterar att
kundvärden är unika och att det endast är kunden själv som kan skapa dessa värden.
Författaren fortsätter att argumentera för att kunder söker sig till platser vilka
tillhandahåller lösningar som genererar ett värde i konsumtionsprocessen. Bitner (1992)
diskuterar att värden skapas från effekterna av den atmosfär eller fysiska design som
kunden möter vid shoppingtillfället. Upplevelsen besvaras av den service som kunden
möter tillsammans med de fysiska egenskaperna vilka förhoppningsvis genererar i ett
värde som gör att kunden får en positiv totalupplevelse. Detta resonemang leder fram
till att handelsplatser bör arbeta med lösningar som svarar för att tillgodose alla de
funktioner som krävs för värdeskapande i kundernas dagliga liv. Med detta som grund
blir det intressant att försöka identifiera vad det är som påverkar människor i valet av
handelsplats och hur dessa platser verkar för att på olika sätt skapa värde för
konsumenten. Vilka egenskaper är viktiga för konsumenternas val av handelsplats och
hur bidrar dessa till att göra platsen attraktiv?

Bergström & Fölster (2009) argumenterar för att vi i framtiden sannolikt kommer att
förändra våra köpbeteenden där tidpress och en längtan efter upplevelser allt mer
präglar oss. Backman (sverigesradio.se) hävdar att handeln i framtiden kommer bli allt
viktigare då detta kan ses som en del av individens självförverkligande och att shopping
allt mer kommer att spegla individen. Han tror även att shopping på sikt kommer bli
mer upplevelsebaserat och att konsumenten kommer bli ännu mer krävande vilket styrks
av Hultén et. al (2011). Då det på senare tid skett en förändring där externhandeln fått
en större plats i konsumenternas liv blir det intressant att undersöka hur en stadskärna
kan verka för att hållas attraktiv. Vi frågar oss hur dess aktörer på olika sätt kan
samverka för att gemensamt bidra med värdehöjande element för konsumenten.

Backman (2006) hävdar att externhandeln sannolikt kommer att få en större betydelse i
framtiden då det är troligt att köpcentrum och gallerior växer. Nilermark (2008) styrker
detta argument då författaren hävdar att handelsutvecklingen ökat dramatiskt under de
senaste decennierna där externhandeln fördubblats mellan åren 2000-2005. Backham
(2006) fortsätter påpeka att eftersom det finns tendenser att fritidsaktiviteter allt mer
integreras med shopping anses ett köpcentrum som en perfekt plats att utveckla event
och roliga happenings för kunderna, då dessa befinner sig under ett och samma tak. Det
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blir således viktigt att försöka ta reda på hur en stadskärna kan utvecklas för att
konkurrera med dessa stora handelsplatser i form av fritidsaktiviteter kopplat till
shopping. Hur kan shopping integreras med aktiviteter för att berika upplevelsen i en
stadskärna?

1.2.2 Fallstudie och problemformulering
Genom ovanstående diskussion kan en konkurrenssituation identifieras mellan
cityhandeln och den externa handeln vilken kommer att analyseras genom att identifiera
och undersöka hur den nya konsumenten kan lockas till en specifik handelsplats.
Analysen ämnar diskutera det som Morgan & Hunt (1994) och Markham (1998)
benämner som värdeskapande, vilket innebär att konkurrenssituationen analyseras ur ett
marknadsföringsperspektiv och inte ur ett kostnadsperspektiv. Författarna påpekar
emellertid att differentiering och konkurrens till stor del handlar om att skapa värde för
kunderna vilket i sin tur leder till produktivitet och långsiktig försäljningsökning. Ökad
produktivitet, argumenterar Grönroos (2009), handlar helt enkelt om förbättrat värde till
kunderna vilket sammanlänkar marknads- och kostnadsperspektivet på långsiktigt plan.
Värdeskapande har inom marknadsföringen blivit ett hett ämne under senare år vilket
visar på ämnets aktualitet. Likväl är det inom shopping ett nytt sätt för företag och
handelsplatser att sticka ut och locka till sig kunder genom att erbjuda olika typer av
värde. Vi upplever det därför intressant att studera detta ämne i relation till
handelsplatsers förmåga att differentiera sig.

Studien kommer genomföras genom en fallstudie vilket innebär att olika teorier kan
appliceras på verklighet och resulterar i djupgående och mer detaljerade kunskaper.
Efter att ha varit i kontakt med Cityföreningen i Kalmar valde vi att gå vidare med
Kalmar som föremål för fallstudien. På senare år har fler och fler företag fått upp
ögonen för Kalmar som en attraktiv handelsplats och antalet företag som etablerar sig i
området ökar kontinuerligt. I regionen finns ett samverkande nätverk mellan olika
aktörer för att tillsammans locka besökare och skapa ett Kalmar där handel står i
centrum. År 2010 var kommunen den som ökade sin handel mest av alla i Sverige,
främst gällande kläder, hemelektronik och sällanköpsvaror (kalmar.se). Det nybyggda
handelscentrumet Hansa City, med öppnad galleria (2009), kan antas vara en
bidragande faktor eftersom fler kedjor etablerat sig i där. Enligt kommunen är Hansa
City det område i Kalmar där tillväxten varit starkast under de senaste åren och sedan
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IKEAs etablering 2006 har området expanderat avsevärt och uppskattas ha ett
upptagningsområde på omkring 15- 20 mil. Bigelius, centrumledare för Hansa City,
beskriver att den långsiktiga strategin från handelscentrumet är att marknadsföra sig i
hela Kalmar län, Kronoberg, Gotland och Blekinge för att på så vis locka fler kunder till
regionen (kalmar.se). Vidare beskriver hon att Hansa City har länsöverskridande
besökare även i dagsläget. Denna typ av utveckling i Kalmar kan påvisa en förändring i
de handelsmönster som råder i staden. Innerstaden, Kalmar centrum, har fått en
konkurrent i form av en ny handelsplats Hansa City. Det blir således intressant att ta
reda på vad det är som gör att kunderna väljer en handelsplats framför en annan. Vi
frågar oss därför hur handelsplatser, genom värdeskapande, kan locka till sig kunder
vilket leder till uppsatsens övergripande forskningsfråga;

Vilka värden bör en handelsplats innehålla för att förefalla attraktiv för konsumenten?

Utifrån denna forskningsfråga har vi utgått från tre centrala underfrågor som
formulerats i problemdiskussionen;


Vilka egenskaper är viktiga för konsumenternas val av handelsplats och hur
bidrar dessa till att göra platsen attraktiv?



Hur kan shopping integreras med aktiviteter för att berika upplevelsen i en
stadskärna?



Hur kan aktörerna i cityhandeln på olika sätt samverka för att gemensamt bidra
med värdehöjande element för konsumenten?

1.2.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka och dra slutsatser om vilka värden som är
centrala för konsumenternas val av handelsplats samt utifrån detta sammanställa
rekommendationer för hur en stadskärna kan öka sin attraktionskraft.
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1.3 Avgränsningar och begreppsförklaring
I detta avsnitt har vi för avsikt att klargöra de begrepp som förekommer i uppsatsen för
att läsaren på ett tydligt sätt ska kunna förstå och tillgodogöra sig texten samt redogöra
för valda avgränsningar till forskningsfrågan. Avgränsningar i uppsatsen kopplas till
forskningsområdet, vilket baseras på en fallstudie av Kalmar som handelsstad, detta för
att ha ett behandlingsbart område. Vidare har en avgränsning till begreppet Kalmar city
gjorts som endast avser området runt Kvarnholmen, Baronen och Kvasten (se bilaga 1)
samt Hansa City som utgör en extern handelsplats i utkanten av staden.

Externhandel - med externhandel menas de större handelsplatser som vuxit fram utanför
stadsbebyggelsen och består oftast av större butiker och köpcentrum. Dessa platser är
vanligtvis belägna längs större vägar med god tillgänglighet både vad det gäller
infrastruktur, öppettider och serviceutbud.

Kalmar city, Kalmar centrum, citykärnan - för att få variation i texten används Kalmar
city, Kalmar centrum och citykärnan synonymt där området avser den centrala delen av
Kalmar (se bilaga 1).
Kunder kontra konsumenter – för att få variation i texten används dessa begrepp
synonymt med varandra.

Servicelandskap - med servicelandskap menas den kontext och det landskap där
konsumenten verkar i interaktion med handelsaktörer och kan vara allt från en butiks
hemsida på internet till ett stort köpcentrum.

Sällanköpsvaror - varor av den karaktär att de inhandlas mer sällan än andra varor.
Exempel på sällanköpsvaror kan vara exklusiva smycken, märkeskläder eller varor
ämnade för speciella ändamål.
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2. Metod
I detta kapitel kommer vi att redogöra för val av ämne, tillämpad ansats och
tillvägagångssätt för insamlande av data där en argumentation för vald metod
inkluderas. Kapitlet avslutas med ett kritiskt ställningstagande gentemot uppsatsens
empiriska del.

2.1 Val av ämne & fallstudiebaserad forskning
Val av ämne baseras främst på ett gediget intresse inom marknadsföring från båda
författarna. Då vi blev kontaktade av Cityföreningen i Kalmar valde vi att skriva om
Kalmar som handelsstad då vi båda ansåg det spännande och intressant att applicera
marknadsföring på handelsplatser. I och med fenomenet stadskärna kontra externhandel
såg vi en intresseväckande infallsvinkel till studien. Flera artiklar om fenomenet
identifierades och vi förstod att frågan är aktuell på många platser i vårt samhälle.
Företeelsen spårades till USA som i ett antal år haft problem med så kallade “Dead
Cities” där all handel från städer försvunnit helt och gjort att bosätta inte klarar sig utan
bil i området. Frågan är därför fascinerande och väcker ett intresse i fortsatta studier för
att ta reda på vad svenska städer kan göra för att inte hamna i en liknande situation. I
enighet med Saunders, Lewis & Thornhills (2009) metod, där ämnesval baseras på dess
aktualitet före, under och efter studien behandlas, kan vi se att detta även gäller för vårt
val av forskningsämne då vår fråga anses aktuell och kommer fortfarande efter
uppsatsens slut vara det, samt väcker en nyfikenhet till fördjupning.

Vi fokuserar forskningsfrågan genom en fallstudie med en undersökningsenhet, Kalmar,
för att smala ner och precisera resultaten på en och samma plats. En fallstudie, beskriver
Yin (2012), är oftast en bunden entitet som exempelvis en person, organisation eller
socialt fenomen. Vi karaktäriserar studien efter det som Gummesson (2000) kallar för
specifika slutsatser vilket tillämpar en verklighetsanpassning till ett särskilt fall som är
av specifikt intresse. Vi hoppas att vi genom ett specifikt fall ändå kan svara för en
generell slutsats till vår forskningsfråga. Dock skriver författaren att kritik riktad mot
fallstudier vanligen behandlar frågor kring hypoteser och generaliserande vilka betonar
att ett eller ett fåtal fallstudier inte kan representera den generella bilden, då
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förutsättningar för att samma problemsituation finns på fler ställen under samma eller
liknande omständigheter är väldigt liten. Emellertid poängterar både Gummesson
(2000) och Sjöstrand (1979) att om forskaren har ett välskrivet analytiskt språk, där en
interaktion mellan det specifika fallet och den holistiska bilden frekvent används, och
om resultaten fångar olika delar där de viktiga karaktärsdragen av systemet framhävs,
kan en enda fallstudie visa en generell bild som är resonabelt god. Gummesson (2000)
fortsätter att påpeka att “vetenskaplig forskning är en resa, inte en destination” (s.90),
vilket vi tolkar som att alla resultat öppnar upp för nya infallsvinklar eller ny forskning
och inte är ett bestämmande faktum. Även Yin (2012) fyller i att resultaten av en
fallstudie kan generaliseras om utgångspunken är analytisk snarare än statistisk.

En av de viktigaste informationskällorna i fallstudier utgörs av intervjuer menar Yin
(2012), där frågor ställs om varför eller hur i samband med ett aktuellt fenomen. Enligt
Gummesson (2000) är det av intresse att genom intervjuer använda de subjektiva svar,
som kommer att prägla intervjuresultaten, som accepterande data i studien. Författaren
påstår nämligen att subjektivitet allt mer kommer att accepteras av den vetenskapliga
forskningen då brist på förståelse för de subjektiva svar och åsikter oftast leder till
institutionaliserande och standardiserade lösningar eller resultat vilka inte ger det djup
som många problem eftersträvar.

2.2 Kvalitativ inriktning
Uppsatsen har tillämpat en kvalitativ forskningsinriktning då syftet är att skapa en
djupare förståelse inom värdeskapande i marknadsföring av en handelsplats. Patel &
Davidsson (2011) understryker att fallet vid en kvalitativ studie är att fokusera djup, ord
och förståelse i motsats till en kvantitativ som innebär att samla in och omvandla
mätningar i mer generella och statistiska resultat. Dock poängterar Yin (2012) att
kontrasterna mellan inriktningarna inte ska ses som attribut av två tävlande typer av
forskningar, utan snarare som två typer av datainsamlingar. Även om båda metoder har
för avsikt att samla in data, menar Gummesson (2000) att en kvalitativ metod ofta
processar datainsamling, analys och diskussion samtidigt, vilket har förefallit vår
forskning. Vidare förklarar Saunders et. al (2009) att kvalitativ metod tillåter
utvecklande av teorier från insamlande av data vilket svarar för vårt syfte, att undersöka
vilka värden som är centrala för kundernas val av handelsplats, vilket Patel &
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Davidsson (2011) framhåller i sin beskrivning av en kvalitativ ansats där djupare
förståelse genom frågan hur implementeras. Vi finner det alltså inte representativt att
genomföra en kvantitativ mätning då denne skulle inbringa standardiserade svar som för
vår forskningsfråga inte är relevant. Val av forskningsansats tydliggjordes tidigt i
arbetsprocessen då vi har för avsikt att svara på vårt syfte genom personliga möten och
djupgående intervjuer vilket inte hade varit möjligt i en kvantitativ inriktning. Efter att
ha läst rapporter och andra uppsatser inom ämnet kan vi dessutom urskilja att den
främsta forskningen varit kvantitativ vilket styrker vårt val av kvalitativ ansats då denne
är unik i val av forskningsämne. Vidare skriver Veal (2006) att en kvalitativ metod
generellt bidrar med ett mer flexibelt tillvägagångssätt för forskningsdesign i jämförelse
med annan datainsamling. Detta matchar vårt tillvägagångssätt som kan liknas vid en
rekursiv procedur där insamlande av data, analys och resultat sker i symbios med
vartannat (Veal 2006). Skrivandet har således hela tiden skett kontinuerligt och varit ett
pågående projekt samtidigt som insamlande av data har skett.

2.2.1 Fokusgrupp
För att få en bred tolkning med en kvalitativ inriktning har en så kallad
fokusgruppstudie genomförts där representanter från olika kundmålgrupper ingått, se
beskrivning av uppsatsens fokusgrupp i bilaga 2. Dahmström (2010) menar att en
fokusgrupp kan användas som ett kartläggningsverktyg där utgångspunkten är gruppens
bedömning om vad som anses viktigast i en viss fråga. Då uppsatsen har för avsikt att ur
kundernas syn identifiera det som värdesätts för val av handelsplats kan alltså
fokusgruppen argumenteras som ett bra val av tillvägagångssätt för insamlande av
empirisk data. Halkier (2008) anser att fokusgrupper är bra på att producera data om
sociala gruppers tolkningar, interaktioner och normer, som forskningen ämnar
undersöka när det gäller vad som påverkar konsumenter och vilka värden som finns.
Denna metod skapar delaktighet och bygger på dialog vilket gjort att det gått fort att
sammanställa resultaten samt att det snabbt bildats en uppfattning om vilka områden
som ansetts viktigast. En annan fördel med fokusgrupper är att de olika deltagarnas
jämförelser och förståelse bidrar till en bredare uppfattning och tolkning, vilket är något
som är svårt i individuella intervjuer menar Saunders et. al (2009), Halkier, (2008) samt
Veal (2006). Författarna fortsätter beskriva att denna typ av intervjuteknik möjliggör
innehållsrika betydelser i berättelser och värderingar vilka kan produceras i mönster där
svaren indikerar det som gruppen enas om och/eller det som gruppen är oeniga om.
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Dock kan nackdelen med fokusgrupper vara att respondenterna påverkas av varandra
och inte alltid uttrycker sina individuella åsikter. Detta medför att ett ansvar läggs på
moderatorn som bör se till att samtliga deltagare får sin röst hörd utan bedömning från
övriga respondenter.
Vidare menar Halkier (2008) att fokusgrupper argumenteras bra på att producera data
om hur sociala processer leder till bestämda innehållsrika tolkningar vilka belyser
exempelvis normer, vilket i denna uppsats är aktuellt då shoppingbeteende och värdet i
shopping står i fokus. Saunders et. al (2009) fortsätter att beskriva tekniken för
fokusgrupper där utgångspunkten täcker interaktion och respons med kontrollerat och
inriktat fokus. Korrespondenten fungerar som moderator vilken ska se till att gruppens
diskussion ligger inom ramen för problemformuleringen. Författarna menar även att en
fokusgrupp kan liknas vid en icke-standardiserad gruppintervju där ämnet är definierat
och preciserat men diskussionen är öppen för tolkning och argumentation. Detta
poängterar även Dahmström (2010) som åsyftar att man med hjälp utav fokusgrupper
gör en slags attitydundersökning för att ta reda på hur ”vanligt folk” resonerar.
Författaren argumenterar för att en fokusgrupp bör innehålla åtta till tolv personer med
olika bakgrund och bör höra till målpopulationen, därutöver vara i olika åldrar, män och
kvinnor, komma från olika yrkesgrupper eller andra delgrupper som är relevanta för
området.

2.2.2 Intervjuteknik
Utöver fokusgrupp har det gjorts ett antal intervjuer med personer väl insatta i ämnet.
Enligt Saunders et. al (2009) kan intervjuer antingen vara välformaliserade och
strukturerade där standardiserade frågor förberetts varje respondent, eller så utgörs
intervjuer av informella och ostrukturerade konversationer. Det finns även ett
mellanting mellan dessa, såkallade semi-strukturerade intervjuer, fortsätter författaren.
Varpå det sistnämnda använts i denna studie, där ämnen har listats och några bredare
frågor förberetts vilka varit utgångspunk vid samtliga intervjuer. Dock har några av
frågorna ändrats/bytt karaktär beroende på vem respondenten varit. Detta har även gjort
att frågeordningen har skiljt sig beroende av flödet i konversationen. I semistrukturerade
intervjuer kan alltså frågor adderas eller bytas ut i relation till vad korrespondenten
bedömer relevant för den unika situationen (Saunders et. al 2009). Svårigheten med
intervjuer menar Veal (2006) är att korrespondenten leds in i en konversation där han
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eller hon börjar hålla med eller inte håller med respondenten vilket kan resultera i stor
påverkan på svaren vilket vi försökt ha i beaktning. Författaren menar att en av de
viktigaste färdigheterna i intervjuer är att inte vara rädd för tystad. Frågor kan kräva att
respondenten behöver tid på sig att tänka och då måste denna tid ges. Ytterligare
poängterar Yin (2012) att intervjuer med företagspersoner med högt anseende oftast är
vana respondenter och är duktiga på att hålla sig inom tidsramen. Detta gör att det är
viktigt som korrespondent att se till att de viktigaste frågorna täcks först så att essentiell
information inte uteblir för att man försökt ”jobbat upp” ämnet innan med lite lättare
frågeställningar. Intervjuer bör spelas in menar Veal (2006) och detta instämmer
Saunders et. al (2009) med där det tilläggs att även anteckningar under intervjuerna kan
vara till hjälp vid transkribering av materialet, vilket är något som gjordes under
samtliga intervjutillfällen.

2.3 Insamlande av data
Primärkällor identifieras som förstahandsrapporteringar och ögonvittnesskildringar där
närheten till informationslämnaren är avgörande skriver Patel & Davidsson (2011).
Saunders et. al (2009) menar att primärkällor utgörs av de källor som är direkt kopplade
till forskningen. Dessa källor kan vara allt från vetenskapliga artiklar och böcker till
informella intervjuer och artiklar som alla är direkt framtagna och använda till den
aktuella studiens specifika forskningsfråga och syfte. Som primärkälla har vi i denna
uppsats valt att använda oss utav en fokusgrupp samt personliga intervjuer (se bilaga 3
& 4). Urval av respondenter har gjorts efter relevans till vårt syfte. I fokusgruppen har
representanter från de potentiella och redan existerande målgrupper som cityhandeln
kan tänkas ha ingått. Dessa var sammanlagt elva personer mellan 18-82 år med olika
bakgrunder (se bilaga 2). Respondenterna till de personliga intervjuerna har valts ut
efter krav av erfarenhet från handelssektorn i Kalmar, se intervjuguide i bilaga 4. De
intervjuade personerna är:



Jonas Carlander, butiksägare Peak Performance



Emelie Carlsson, butiksägare Parelle



Anna Frisk centrumledare, Cityföreningen



Eije Persson butiksägare, Gina Tricot



Johan Persson, kommunalråd Kalmar kommun
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Genom representanter från kundmålgrupper samt intervjuer med personer väl insatta i
handeln i Kalmar, har vi fått en bredare diskussion med “två röster“ som med olika
synsätt kan inflika och påverka resultatet. För att ytterligare få en inblick i Kalmar citys
shopping medverkade vi även under ett evenemang; Cityorientering den åttonde maj,
där ett antal butiker höll kvällsöppet. Några spontana intervjuer med butiksägare och
deltagande kunder gjordes under evenemanget.

Patel & Davidsson (2011) framhåller sekundärkällor som dokument som inte är
primärkällor vilka kan utgöras av vetenskaplig litteratur och artiklar, dagböcker,
protokoll och statistik. Vidare skriver Saunders et. al (2009) att sekundärkällor utgörs av
de insamlade data som inte är direkt kopplat till syftet för den aktuella studien utan
framtagna för ett annat ändamål. I denna uppsats har sekundärkällor främst innefattat
teoretisk litteratur inom området värdeskapande, marknadsföring och handel. Vi har
även använt oss utav vetenskapliga artiklar och tidsskrifter och som ansetts vara
relevanta för uppsatsens syfte. Teoriavsnittet har uteslutande baserats på vetenskaplig
bas medan empirikapitlet även behandlat sekundärkällor av annan karaktär så som
bloggar och dagstidningar.

2.4 Kunskapsprocessen
Det första steget i kunskapsprocessen, som i slutändan genererat uppsatsens syfte, var
kontakten med Kalmar cityförening. De hade ett önskemål om att studenter från
universitetet skulle kunna bidra med forskning kring cityhandelns utveckling och
popularitet, vilket för oss verkade intressant då vi såg en möjlighet att relatera frågan till
vårt huvudämne marknadsföring. Vi valde att koppla ämnet till ett väldiskuterat
samhällsfenomen; stadskärnans utsatthet gentemot den växande externhandeln. Att
formulera forskningsfråga och syfte var nästa del i kunskapsprocessen där vi genom en
guide från vår handledare, ”A guide for thesis writing in international business,
Linneaus University”, kunde läsa oss till att forskningsfråga ska, förutom vara kopplat
till ämnet, inkludera kontexten (vem eller vilka personer som ska undersökas) samt
inkludera huvudkontexten av studien (problemet), sedan identifiera om eller hur dessa
kan kopplas ihop. Vidare bör det reflekteras över huruvida det är en möjlig fråga som
formulerats och om den faktiskt går att undersöka. Vi kopplade alltså vår
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forskningsfråga direkt till fenomenet och förenade syftet till ämnet marknadsföring
tillsammans med kontexten.

Efter att ha formulerat syfte klargjorde vi disposition och struktur för uppsatsen. Veal
(2006) skriver att den fundamentala aspekten med en vetenskaplig rapport är dess
struktur. Strukturen kräver noggrann övervägning och diskussion, fortsätter författaren
och understryker vikten av de underliggande argumenten och hur dessa relateras till valt
objekt, datainsamling och analys. Vi valde att strukturera vår uppsats efter det som Veal
(2006) kallar för en narrativ struktur där uppsatsen berättar en historia vilket gör att
författaren bör tänka på flödet och ”den röda tråden” i skrivandet. Den narrativa
strukturen börjar med en introduktion med bakgrund, syfte, objektiv och
problemformulering. Sedan följer hypoteser och teorier som förknippas med ämnet för
att sedan, genom insamlande av empirisk data, förlika ”två röster” (teoretisk och
empirisk) vilka sammankopplas i en empirisk analys. Slutligen presenteras uppsatsens
resultat och slutsats.

Den teoretiska insamlingen påbörjades direkt efter dispositionen av uppsatsen.
Gummesson (2000) menar att den teoretiska delen handlar om att placera in
vetenskaplig forskning till det som redan publicerats i ämnet. Uppsatsens
litteraturöversikt har därför involverat de ämnen och teorier som vi anser relevanta för
syftet. Dock bör det poängteras att vissa delar av teoriavsnittet berörts mer än andra i
vår analysdel. Orsaken argumenteras att samtliga teoretiska referensramar ansetts
essentiella för en bredare förståelse för läsaren. Därav har graden av kopplingar till
analysen varierat med anledning av teorins bedömda relevans. Under teoribearbetningen
påbörjades även insamlandet av empiri då intervjuer bokades och en fokusgrupp
tillsattes. Intervjuunderlag ställdes samman i koppling till forskningsfråga och syfte (se
bilaga 3 & 4). De personliga intervjuerna genomfördes därefter som planerat.
Fokusgruppen hade två sammanträffningar för diskussion kring ämnet vilket genom två
”omgångar” gavs tid för tolkning och eventuella ändrade åsikter. Kompletteringar och
korrigeringar i teorin skedde kontinuerligt med den empiriska datainsamlingen då vissa
områden behövde kompletteras eller strykas för att passa det övriga materialet.
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Nästa skede i processen ägnades åt analys av det teoretiska och empiriska materialet.
Att analysera kvalitativ data kan jämföras med analys av kvantitativ sådan (Veal 2006).
Det finns flera olika tekniker att använda och vi har genom en deduktiv och induktiv
analysprocess bearbetat materialet. Deduktiv analys menar Saunders et. al (2009)
innebär att materialet jämförs med redan bevisande teori och empiri där forskaren står
som bevisare, medan induktiv analys kan beskrivas genom att forskaren utgår från
insamlade empirin och formulerar först teori efter det studerade fallet. Vidare skriver
Patel & Davidsson (2011) att forskaren står som upptäckare vid en induktiv ansats. Yin
(2012) fortsätter genom att beskriva analysarbetet från en deduktiv ansats vilken innebär
att det studerade fallet liknas och jämförs med redan befintliga motsvarigheter och
forskaren försöker hitta matchande reslutat som kan redovisa för redan existerande teori.
Vidare menar Saunders et. al (2009) att induktiv analys resulterar i teorier från den
empiriska verkligheten som forskaren studerat för just denna studie. Vi kan alltså svara
för en blandning mellan de båda ansatserna då den deduktiva analysdelen står för redan
befintlig kunskap om forskningsfrågan som liknande situationer och fördjupning inom
teorin som vi läste på redan i början av studien. Den induktiva analysen har dock satt sin
prägel efter fallstudien Kalmar city där insamlande av det empiriska materialet
identifierades efter induktiv ansats. Det använda växelspel mellan induktiv och deduktiv
ansats benämner både Patel & Davidsson (2011) och Gummesson (2000) som
abduktion, vilket är ett förklarande begrepp för att empiri och teori tolkats om vartannat.
Därav kan abduktion argumenteras vara den forskningsansats som använts under
studien.

2.5 Vetenskapliga kriterier
Vetenskapliga kriterier brukar främst behandla begreppen validitet och reliabilitet, vilka
står för att mäta det som från början var menat att mäta samt tillförlitlighet i mätningen
(Saunders et. al 2009; Veal, 2006). Bryman & Bell (2005) tydliggör begreppet validitet
genom att beskriva det som studiens kvalitet där främst slutsatserna värderas efter
verklig hållbarhet. Veal (2006) menar att validitet är i den utsträckning som den
insamlade informationen verkligen reflekterar det som förväntas studeras. Vidare
poängterar Rosengren & Arvidsson (2001) att validitet först finns som mätning av det
som avses och används för att beteckna giltighet. Alltså kan validiteten vara hög om det
inte förekommer några systematiska fel i mätningen. Med hänvisning till ovanstående
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har uppsatsens insamlande av empirisk data låtit frågor, vid samtliga intervjuer, varit
kopplat till uppsatsens syfte och referensram. Dock kan validiteten ha minskat något
med tanke på frågornas öppenhet och fokusgruppens fria diskussion kring ämnet. För att
komplettera dessa öppna frågor närvarade båda korrespondenterna vid samtliga
intervjutillfälle och kunde därför styra diskussionen inom referensramen samt rätta till
om respondenten inte uppfattade frågan eller misstolkade den.

Reliabilitet menar Gummesson (2000) och Veal (2006) behandlar tillförlitligheten i
mätningen. Reliabilitet är i den grad som studiens resultat skulle vara den samme om
studien gjordes om eller gjordes med olika urval av ämnet. Saunders et. al (2009)
utvecklar föregående tanke genom att skriva att reliabilitet är mätning i den utsträckning
datainsamlingstekniker kommer ge konsekvent resultat. Denna typ av tillförlitlighet och
stringenta resultat menar Veal (2006) är svår att applicera på en social studie där
människors åsikter och tolkningar står i fokus, vilket är fallet i denna undersökning.
Byman & Bell (2005) anser därför att kvalitativa studier oftast behandlar trovärdighet
framför reliabilitet då en kvalitativ mätning aldrig är den andra lik med hänvisning till
det sociala fenomenet som alltid är föränderligt. Vi har försökt etablera reliabilitet i den
grad det är möjligt genom att beskriva vår forskning och kunskapsprocess utförligt där
argument för vald metod och tillvägagångssätt varit tydliga. Vidare bygger uppsatsen på
det

som

författarna

avgör

trovärdigt

empiriskt

material

kopplat

till

forskningsargumenterad god teori. Som Patel & Davidsson (2011) framhäver är
trovärdigheten i resultaten beroende av hur hela forskningsprocessen löpt.

2.5.1 Metodkritik
Det argumenteras viktigt att poängtera en medvetenhet från författarnas sida i det
tillvägagångssätt som använts i uppsatsen vilket vi förstår kan ha medfört en del
problematik i förhållande till uppsatsens trovärdighet. Precis som Grönmo (2006)
argumenterar så har vi, i valet av teoretiska källor, tagit hänsyn till och reflekterat över
källornas tillförlitlighet, relevans, trovärdighet och autenticitet. Vi har i största möjliga
mån försökt att använda oss av nyare litteratur då detta medför en aktualitet i teorierna.
Gällande uppsatsens primärkällor, i form av intervjuer och fokusgrupp, kan dock ett
antal tvivelaktiga inslag identifieras:
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Vi är medvetna om att val av fokusgrupp som primärkälla för uppsatsen kan tänkas
innebära en risk då vissa målgruppers åsikter och tankar kan ha förbisetts, eftersom
gruppen endast innehöll 11 personer. I linje med det som Halkier (2008) menar, tror vi
dock att dessa personer kan svara för den generella bilden av hur konsumenter resonerar
kring de givna frågorna. Respondenterna i gruppen bedömdes typiska utifrån sin
målgrupp och därmed uppskattar vi trovärdigheten som relativt tillförlitlig. Då syftet
med uppsatsen behandlar värdeskapande tror vi dessutom att denna kvalitativa metod är
bäst lämpad. Eftersom intresset ligger i djupare resonemang och tankesätt som finns hos
konsumenter bedöms en fokusgrupp lämplig tack vare en öppen och djup diskussion.

Yin (2012) anser att det är viktigt att hitta nyckelpersoner inom det studerade området
för att säkerhetsställa uppsatsens trovärdighet. Gällande uppsatsens personliga
intervjuer har relevansen säkerhetsställs genom att respondenterna anses ha väsentlig
och aktuell kompetens inom området. Vi har vid samtliga intervjuer träffat
respondenterna personlighen vilket medfört att vi på så vis kunnat kontrollera att dessa
är de personer de utgett sig för att vara. Grönmo (2006) argumenterar för att
trovärdigheten ibland kan vara svår att bedöma vid kvalitativa intervjuer då
intervjuobjekten kan ha undanhållit information. Författaren menar att detta kan ske då
respondenten svara på korrespondentens frågor på ett sådant sätt som denne tror att
korrespondenten vill. Detta är något som är svårt att kontrollera men vi vill framföra en
medvetenhet kring denna problematik och förstår att det vid några frågor så kan ha varit
fallet. Trost (2005) understryker även att frågor lätt kan bli ledande om inte
korrespondenten tänker efter innan exempelvis följdfrågor ställs vilket vi har försökt
tänka på, dock kan tidsbristen i vissa fall ha påskyndat mellanrummen mellan frågorna.

Forskarens subjektiva referensram, menar Holme & Solvang (1997), är ytterligare något
som kan komma att påverka forskarens anblick på ett problemområde. Författarna
menar att all forskning är subjektiv, även om den ibland kan te sig objektiv. Vi är
medvetna om att våra fördomar och vår förförståelse för ämnet kan ha påverkat
uppsatsens innehåll, då vi båda är bosatta i Kalmar och insatta i ämnet marknadsföring.
Våra subjektiva referensramar har således troligtvis påverkat oss vilket medför att den
kritik som Holme & Solvang (1997) för mot kvalitativa studier även kan appliceras på
denna uppsats.
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3. Teori
Syftet med detta kapitel är att ge en teoretisk inblick i de områden som anses centrala
för uppsatsens syfte. Delarna innefattar Dagens konsumtionssamhälle, Värdeskapande,
Servicelandskapet samt Samarbete och konkurrens.

3.1 Dagens konsumtionssamhälle
3.1.1 Detaljhandelns utveckling
Rämme et. al (2010) skriver att detaljhandelns verkan och utveckling styrs av
befolkningens storlek då varje individ motsvarar en viss köpkraft i kronor. En
ytterligare viktig förutsättning är befolkningsutvecklingens riktning och styrka då
denna, tillsammans med inkomstutvecklingen, har en avgörande betydelse för
kommuners eller regioners köpkraft. Det kan alltså i Sverige utläsas att det är i större
städer och i storstadsregioner som majoriteten av handelns tillväxt äger rum. Bland
tillökning är det de externa marknadsplatserna som har haft den största procentuella
ökningen vilket argumenteras skett på bekostnad av handeln i bostads- och
stadscentrum. En konsekvens av detta, menar Bergström & Fölster (2009), är att
konkurrensen handelsplatser emellan kommer att eskalera. I kombination med ett
likartat butiksutbud på svenska handelsplatser blir det allt viktigare för köpcentrum att
profilera sig och sticka ut från konkurrenter. Författarna poängterar följaktligen att
framtidens handelsplatser måste börja arbeta betydligt mer med positionering och
profilering för att locka till sig kunder. Hultén et. al (2011) menar vidare att i den
hyperkonkurrens som präglar allt fler marknader blir det av större vikt att utveckla
konkurrensfördelar

för

olika

handelsaktörer

i

produkter

och

varumärken

i

marknadsföringen. Det antas nödvändigt att gå ner på individnivå och tillfredställa
individuella kundbehov eller önskemål för att bli framgångsrik.

3.1.2 Den trendiga konsumenten
Som tidigare skrivit karaktäriseras dagens konsument av att denne är välinformerad,
individualistisk och självständig (Lewis & Bridger 2011). Bratt (1999) skrev tidigt på
90-talet om den nya konsumenten som var på väg att ersätta den rationella och
massproduktspåverkade genom att alltmer bete sig efter eget huvud vars val präglas av
situationen, egna intressen och erfarenhet. Hultén et. al (2011) menar att denna
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konsument kännetecknas av det postmoderna samhälle vi argumenteras leva i vilket
förknippas med kulturella värderingsskiftningar och digital teknologi. Det postmoderna
samhället karaktäriseras av globalisering, mångfald och pluralism när det gäller idéer,
kunskap och varumärken, fortsätter författarna, vilket gör att trender ofta skiftar fort och
människor har inte längre stabila och permanenta värderingar. Ett ytterligare viktigt
kännetecken på den rådande samhällskulturen är betoningen på design och stil snarare
än på innehåll och substans. Vidare blandas verklighet, humor och visuella
överraskningar på ett sätt som tidigare inte skett menar författarna. Denna typ av
förändring hos konsumenter skriver Inglehart & Baker (2000) har gjort att även de
sociala värderingarna har skiftats. De listar sex viktiga värderingar som kommer att
prägla den framtida livsstilen och kan ses som viktiga förutsättningar för högre
levnadsstandard; mindre opersonligt samhälle, mer att säga till om på jobbet, mer att
säga till om i regeringen, idéer betyder mer än pengar, frihet att tala samt fler vackra
städer. Även de materiella värderingarna har förändrats och Markham (1998) skriver om
kundernas ökade erfarenhet och kunskap som gör att även landskapet eller platsen där
handel äger rum måste anpassas. Den nya kunden tycks uppmärksamma och lägga
större vikt vid presentationen av en plats än tidigare. Samtidigt söker kunder en
underhållningsbaserad miljö som för dem är attraktiv och tillfredsställande.

Hultén et. al (2011) och Grönroos (2009) fortsätter att beskriva dagens samhälle som
det binära samhället där konsumenter är både emotionella, rationella och suveräna på en
och samma gång. Hultén et. al (2011) menar att flertalet individer letar efter att
maximera värdet av den egna existensen genom personifierade val. Individualisering
som livsstil kännetecknas av tre drivkrafter vilka utgörs av identitetsskapande,
självförverkligande och sinnesupplevelse. Författarna kopplar ihop identitetsskapande
med shopping och konsumtion av olika varor och tjänster som möjliggör för en individ
att skapa sin egen identitet och image. De påpekar att det finns en strävan hos många
individer att skapa en livsstil som ger uttryck för vem han eller hon är. Här spelar
shoppingen en betydande roll; dels var man shoppar - det sociala sammanhanget, samt
vad man shoppar - det personliga uttrycket. I detta sammanhang återfinns faktorer som
estetik, kultur, symboler och språk, vilka tillsammans med händelser och möten utgör
framträdande inslag av den nya konsumentens livsstil. Även Underhill (2010) menar att
shopping idag handlar om mer än endast det enkla, pliktskyldiga införskaffandet av
livsnödvändigheter. Det handlar om att uppleva ett utbud eller erbjudande genom
20

känslor och sinnen fortsätter författaren. Vidare diskuterar Hultén et. al (2011)
självförverkligande, som i dagens samhälle behandlar förändrande konsumtionsmönster
inom olika områden. Framförallt behandlar ämnet övergången till allt mer kvalificerad
konsumtion inom områden som hälsa, kulturella tjänster, medicinsk vård, rekreation
eller utbildning som på den senaste tiden blivit en trend för livskvalitet. Likväl
behandlar självförverkligande tidsanvändning där betoningen ligger på övergången från
betald arbetstid till fritid, vilket gett utrymme för en allt större grad av individualisering
genom ökad konsumtion. Grönroos (2009) skriver att skillnaden från tidigare är stor, då
arbete förr ansågs heligt medan det idag är fritiden och dess aktiviteter som anses
heliga. Att besöka vänner, shoppa eller gå på restaurang kännetecknas av det goda livet
och är ett tecken på välfärd och välmående, fyller Hultén et. al (2011) i.

Slutligen tar Hultén et. al (2011) upp sinnesupplevelser som uttryck för det
individualistiska samhället där de påpekar att upplevelser är beroende utav både
förnuftsmässiga och känslomässiga faktorer. Även Underhill (2010) menar att shopping
och konsumtion styrs av en individs strävan efter identitet vilket ges i uttryck genom att
de flesta shoppingtillfällen ska passa in i ett individuellt och ett socialt sammanhang. På
detta sätt ges det ökat utrymme att använda olika varor och tjänster för upplevelser,
fortsätter Hultén et. al (2011), där det inte längre endast är produkterna i sig som står i
centrum. Istället har produkter blivit artefakter runt det som kunderna faktiskt upplever
avslutar författarna.

3.2 Värdeskapande
3.2.1 Värde för kunden
Att skapa värde har för många växt som en källa till konkurrenskraftighet skriver Payne
& Holt (2001). Khalifa (2004), som skrivit en sammanställande rapport om värde i den
vetenskapliga forskningen, menar att det finns tre sorters värde identifierade utifrån tre
olika

aspekter.

Dessa

är;

aktieägarvärde

(finansiell

aspekt),

kundvärde

(marknadsföringsaspekt) och intressentvärde (intressentteoretisk aspekt) varvid denna
uppsats ämnar behandla det som författaren benämner kundvärde. Kundvärde har länge
varit omtalat i marknadsföringsdisciplinen där det kopplats till utbytet mellan kund och
vara. Kotler (1972) skriver att nyckeln i marknadsföring är utbytet (transaktionen)
mellan kunden och varan. Denna transaktion innebär ett utbyte av värde mellan två
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parter. Även Payne & Holt (2001) fokuserar på vikten av utbytesprocessen som de
menar är grunden för all värdeskapande.
Davis & Hodges (2012) hävdar att ända sedan marknadsföringskonceptet föddes i
mitten av 1950-talet har akademiker och affärsmän velat ta reda på vad det är som
påverkar konsumenters shoppingmönster och hur deras önskemål ska mötas. Det har
länge varit känt att konsumenters val sträcker sig längre än att enbart innefattas av vanor
och varumärkespreferenser och att det för konsumenter finns betydande faktorer som
går bortom detta. Författarna påstår att det som blir viktigt för företag är att skapa
förståelse för begreppet värdeskapande och vad detta innebär för konsumenten. Hur
värde skapas och vad detta innebär kan se olika ut beroende på vilken individ som
tillfrågas och begreppet kan därför te sig oklart. Grönroos (2009) beskriver värde som
något betydande när det handlar om företags leverans till sina konsumenter och detta
begrepp får ett allt större utrymme i den växande konkurrens som råder. Payne & Holt
(2001) framhäver att merparten av den litteratur som behandlar värdeskapande trycker
på det faktum att olika företags framgång till stor del beror på hur väl dessa klarar att
leverera värde till sina kunder. Detta understryker Khalifa (2004), som poängterar att
värdeskapande används allt mer frekvent i företagsstrategier och marknadsföring där det
växande intresset främst beror på att kundvärde hör samman med lojalitet och
finansiella resultat, vilka är grundstenarna för framgång som även Huber, Herrmann &
Morgan (2001) framhåller.
Abraham (2004) hävdar att sedan några decennier tillbaka har det inom den
värdeskapande diskursen skett ett skifte från det företagsorienterade synsättet till det
kundorienterade, vilket även Payne & Holt (2001) poängterar, genom att diskutera
skiftet från ”värdet av kunden för ett företag” till ett mer kundfokus och ”värde för
kunden”. Grunden till detta skifte handlar om att konsumentens roll i samhället har
förändrats. Markham (1998) menar att dagens kunder argumenteras mer målmedvetna,
sofistikerade och upplysta varför det ur ett managementperspektiv har lett till att
erbjudanden måste vara det som kunden efterfrågar. Abraham (2004) bygger vidare på
detta genom att argumentera att dagens kunder medvetet söker sig till att influera varje
del av handelssystemet och vill interagera med företagen. En reaktion på ovanstående
har lett till att nya ramar krävs när det handlar om värdeskapande och enligt Abraham
(2004) handlar detta om att kunden, tillsammans med företaget, ska skapa värde i
synergi, så kallad co-creation, medskapande (fritt översatt). Vargo & Lusch (2008)
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betonar således att värde inte kan skapas från en aktör till en annan, vilket betyder att
företag inte själva kan skapa värde för kunden, utan företag skapar endast
förutsättningarna. Ett företag kan endast föreslå ett värde och sedan, om detta accepteras
av kunden, utgörs värdet av det medskapande samklang mellan kunden och företaget.
Abraham (2004) poängterar att värdet för kunden ligger i samspelet som sker just för
denne, vid en speciell tidpunkt, på en speciell plats i kontext med ett speciellt
sammanhang. Dessutom handlar en medskapande upplevelse om ett befintligt nätverk
kring produkterna, vilket betyder att värde inte kan uppstå utan ett nätverk av flera
sammanlänkande faktorer som skapar en miljö för upplevelse. Khalifa (2004) delar in
värdeskapande i tre modeller som har olika förklaringar och definitioner på begreppet.
Dessa är: värdekomponents-modeller, fördelar/kostands-modeller och ändamålsmodeller.
Värdekomponents-modeller identifieras av det värde en produkt levererar genom
kundens perspektiv till att vilja ha produkten (want), om det är värt att köpa den (worth)
samt om kunden upplever att denne behöver produkten (need) (Kaufman 1998). Khalifa
(2004) menar att varje beslut att konsumera produkten omfattar en eller en kombination
av alla nämnda element där summan resulterar i ett köpbeslut. Fördelar- och
kostnadsmodeller definierar förhållandet mellan kundens uppfattning om de erhållna
fördelarna och de uppoffringar som kunden gör. Fördelarna inkluderar de immateriella
och materiella värden som kunden får av produkten och uppoffringar definieras som
penning- och icke-monetära faktorer såsom tid och ansträngning som krävs för att
anskaffa och konsumera produkten (Khalifa 2004). Den sistnämna kategorin, ändamålsmodeller, bygger på antagandet att kunder införskaffar produkter för att de ska uppfylla
vissa ändamål. Denna uppfattning refereras främst i termer av personliga värderingar,
mentala bilder eller kognitiva representationer som ligger bakom kundernas behov och
önskemål.
Gemensamt för samtliga modeller är att kundvärdet alltid är subjektivt, individuellt och
bestäms av mottagaren (Abraham 2004). Detta understryker även Grönroos (2009) som
menar att värdet för kunden är kopplat till kundens känslor. Det finns även en koppling
mellan värde och kundens egna preferenser gällande djupt rotade värderingar och
uppfattningar vilka påverkar det upplevda värdet för kunden menar Payne & Holt
(2001). För att konkludera kan det alltså påstås att värdet är högt individuellt och
beroende av situation och iblandade personer kommer värdet uppfattas olika från varje
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involverad part. Det är dock identifierat möjligt för företag och organisationer att skapa
förutsättningar för värde för kunden vilket skulle kunna generera i högre produktivitet
och lönsam tillväxt.

3.2.2 Förutsättning för värdeskapande
Värdeskapande och hur väl detta fungerar blir således en viktig faktor för företag och
organisationer att ta i beaktning vid skapandet av upplevelser för konsumenten. Prahlad
& Ramaswamy (2004) anser att ledare och chefers uppgift är utifrån ovanstående att se
till att möjligheterna för värdeskapande existerar. Chefer måste se helheten i värdet
genom att titta på kvaliteten av den totala medskapande upplevelsen och inte bara på
kvaliteten i produkter och processer. Helhetskvaliteten beror på infrastrukturen mellan
företag och kunder, orienterade runt förmågan att skapa en mängd olika upplevelser.
Företag argumenteras därför arbeta effektivt med att förnya upplevelsemiljön som
möjliggör mångfald av medgörande värdeskapande upplevelser. Flexibla nätverk som
kan erbjuda olika upplevelser till olika kunder är det som efterfrågas. Författarna tar upp
fyra byggstenar för företag att arbeta med för medskapande av värde;
Dialog – Betyder interaktivitet, djupt engagerande och benägenhet att lyssna på vad
kunderna efterfrågar och vad som betyder något för dessa. Det betyder även empati och
förståelse byggt av erfarenhet kring kundernas upplevelse där emotionella, sociala och
kulturella aspekter spelar roll (Prahlad & Ramaswamy 2004). Fill (2006) tar denna del
steget längre genom att förlika dialog kunderna emellan genom såkallad word-of-mouth,
som argumenteras den mest effektiva marknadsföringskanalen. Om en organisation
utvecklar program för att kunna utnyttja och accelerera personliga rekommendationer
effektivt, som denna marknadsföringskanal innebär, skulle det öppna upp för goda
möjligheter för framgång fortsätter författaren.
Tillgänglighet – Upplevelserna för kunderna måste vara tillgängliga vilket främst berör
relevant information och verktyg (Prahlad & Ramaswamy, 2004). Författarna menar att
idag har vi ett digitalt nätverk som gör att mycket information går att hämta i den egna
datorn vilket betyder att företagen har ett ansvar att se till att rätt information finns
tillgänglig kunden. Vidare bygger tillgänglighet på plats och läge som inte försvårar för
kunden att få uppleva det som utlovas skriver Bergström & Fölster (2009).
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Riskbedömning – Risken här, menar Prahlad & Ramaswamy (2004), avser
sannolikheten för skada som kan åsamka kunden. Denna del berör dels produkter som
säljs men även risk för skada i totalupplevelsen, före-, under- och efter köp. Skador kan
innefatta allt från otursdrabbade olyckor till faktiska risker som existerar på det berörda
området för upplevelsen. Vidare fyller Larsson (2011) i att denna del kan behandla
trygghet där riskbedömning kan utgöras risken att bli bestulen eller påkörd.
Riskbedömningen bygger på ansvar från företagen att faktiskt förutse eventuella
faror/risker för kunden och informera om dessa, fortsätter Prahlad & Ramaswamy
(2004).

Transparens - Företag har tidigare kunnat dra nytta av den asymmetri som funnits i
informationen mellan företag och kund. Detta kan man inte längre göra då svårtydda
priser, kostnader och vinstmarginaler argumenteras oacceptabla. Ju mer information om
produkter, teknologier och affärssystem som blir alltmer tillgängliga, desto mer
önskvärd öppenhet (Prahlad & Ramaswamy 2004). Vilket även Hultén et. al (2011)
understryker genom att argumentera för att dagens informerade konsumenter tenderar
att ”se igenom” dåliga anbud och har generellt en negativ och misstänksam inställning
till diverse erbjudanden och produktinformation.

Dessa fyra byggstenar kan samtliga stå som grundförutsättningar för företag och
organisationer att medskapa värde för kunderna. Vidare poängterar Grönroos (2009) för
att stå sig konkurrenskraftig och generera i återkommande besök, oavsett produktutbud,
bör företag och organisationer erbjuda kunderna något utöver ”det vanliga”, något extra
som skapar ett mervärde för att kunden ska bli mer nöjd än förväntat. Kärnprodukten
fungerar således som utgångspunkt i arbetet med att skapa konkurrensfördelar gentemot
andra leverantörer av liknande koncept på marknaden som genom en utveckling av
denna kärna till ett mervärdeserbjudande, innefattande värdehöjande element, ter det sig
möjligt att erhålla en större konkurrenskraft. Khalifa (2004) menar också att oväntade
och icke förväntade element genererar i positiva överraskningar just eftersom kunden
inte kunnat förutse händelsen. Ytterligare citerar Bergström & Fölster (2009) Charles
Darwin som skrev: ”Det är inte de starkaste som överlever, eller de intelligentaste, utan
de som reagerar snabbast när omvärlden förändras” (s. 8) vilket kan tolkas som att
företag och organisationer ständigt måste förändras och förnya sina koncept för att
överleva den konkurrenskraftiga marknaden. Markham (1998) understryker att en
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shoppingupplevelse borde erbjuda en fullständig personlig upplevelse och servicetillfredställelse som gör att kunden högt värdesätter stunden vilket gör att dennes
förväntningar motsvaras. Slutligen anser författaren att det inte är tillräkligt att göra
någonting bra utan man bör hela tiden göra någonting nytt för att skapa nya
förväntningar som lockar kunder. Grönroos (2009) poängterar dock att risken med att
skapa för höga förväntningar är att kunderna blir missnöjda, varför företag och
organisationer argumenteras att endast erbjuda och lova det som dessa kan leverera och
uppfylla.

3.2.3 Värde – målet med konsumtion?
Grönroos (2009) menar liksom Prahlad & Ramaswamy (2004) och Vargo & Lusch
(2008) att det är konsumenter tillsammans med företagen som står ansvariga för att
värde skapas. David & Hodges (2009) hävdar att från kundens perspektiv blir
erhållandet av värde det fundamentala målet med all konsumtion. Grönroos (2009)
påstår liksom många andra författare att konsumenter inte längre köper varor och
tjänster i sig utan vad dessa varor och tjänster kan erbjuda och göra för dem. Detta
faktum har länge varit känt och Webster (1984) beskriver att konsumenten köper
erbjudanden som består av varor, tjänster, information och uppmärksamhet för att
tillgodose ett behov och för att generera värdeskapande.

I en artikel av Vargo & Lusch (2008) diskuteras skillnaden mellan materiella och
immateriella erbjudna värden. De menar att i en servicedominerad värld, är en central
förståelse att utbyte är det fundamentala, primärt det immateriella utbytet som speglar
våra känslor. Författarna skildrar denna typ av utbyte genom en reklamfilm där
budskapet handlar om att förmedla en ”priceless” upplevelse. Filmen börjar med att visa
produkter och dess pris, materiella värden, för att sedan sätta in produkterna i sitt
sammanhang där familj, barn och vänner visas i glädjestunder. Reklamfilmen speglar de
immateriella värden som levereras kunden tillsammans med produkterna och frågan är
om det är dessa värden som kunden egentligen betalar för?

Vidare skriver Grönroos (2009) att värdet för kunden inte handlar om produkten i utbyte
mot pengar utan värdet för kunden skapas under hela relationsförloppet – delvis av
kunden själv när denne använder produkten/varan och delvis genom samverkan mellan
de två parterna. Konsumenter köper alltså inte varor och tjänster utan också
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varumärken, kickar, drömmar, storytelling och information fortsätter Gummesson &
Ohlsson (2007). De framhäver vikten av att förstå sig på kundens behov och önskningar
men att detta inte är tillräckligt: ”Värde är en ständig närvarande och integrerad del av
livet som inte entydigt kan definieras och stoppas in i en box”(s. 66).

3.2.4 Värdeskapande i direkthandeln
Gummesson & Ohlsson (2007) sammanfattar hur värdeskapande i marknadsföring kan
appliceras på direkthandeln. De påpekar att ur kundens synpunk påvisas skillnaden
mellan varor och tjänster/service ointressant. Kunder har, som tidigare nämnt, en aktiv
roll i den värdeskapande processen och de finner vägar att skapa värde på egen hand, i
interaktion med leverantören och andra konsumenter (Grönroos 2009). För
direkthandeln tar Gummesson & Ohlsson (2007) upp några punkter som kan te sig
intressanta för dess aktörer;

Produktutbudet - unicitet i produkter kan förefalla direkthandeln som exempel
näringstillskott och vissa kläder. Det som tyr sig än mer intressant är dock
direkthandelns möjlighet att genom butikslandskap och miljö skapa förutsättningar för
upplevelser genom engagemang, inspiration och storytelling.

Reklam - Den klassiska reklamskylten kan här bytas bort mot marknadsrelationer som
skapar genom personlig försäljning i direkt kontakt med köpare. Direkthandeln
besannar relationsmarknadsföring med betoning på interaktion i individuella
kundrelationer vilka kan skapa förutsättningar för lojalitet och nya kunder.
Plats – Fysisk distribution är det som direkthandeln främst handlar om och huruvida
miljön är utformad kan ha stor betydelse för avgörande av val av handelsplats vilket
diskuteras i nästkommande kapitel (Servicelandskapets betydelse).
Individen – I direkthandeln finns möjligheten att behandla kunden som individ. Genom
det fysiska mötet kan alltså ögonkontakt skapas och genom interaktion kan en relation
bildas (Gummesson & Ohlsson 2007). Värde för kunden, understryker Khalifa (2004) är
att bli sedd som person. Författaren menar att utbudet har mindre betydelse om kunden
känner sig illa behandlad eller inte tas på allvar, varför en nyckelfaktor alltid är att
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behandla kunden som en person vilket direkthandeln, genom det direkta mötet, har alla
förutsättningar att göra.

Ovanstående kan ses som några möjliggörande faktorer för direkthandeln att verka för
värdeskapande för kunderna. Bergström & Fölster (2009) belyser ytterligare
direkthandelns framtid genom att framhäva två krafter som kan vara av betydelse; ny
teknik som snabbt förbättrar möjligheterna att dra nytta av globaliseringen och
tillhandahålla varor från hela värden. Den andra kraften är att inkomsterna ökar stadigt,
vilket gör att betalningsviljan för ett bra sortiment, bättre service, upplevelser och
estetiska krav och andra egenskaper ökar hos konsumenterna. Gummesson & Ohlsson
(2007) samt Grönroos (2009) framhåller även att genom nära personkontakt med kunder
går det lättare att medverka i den värdeskapande processen som slutligen avgörs av
kunden. Detta är även något som Payne & Holt (2001) framlägger genom att påpeka hur
relationer i sig kan ha en stor betydelse av det totala värdet som kunderna upplever.
Grönroos (2009) argumenterar vidare för att en relation inte är en uppsättning verktyg
som tillhör en klassisk marknadsföringsmix utan en relation är ett perspektiv på hur
värde skapas för kunderna. En relation bygger på värdeskapande tillsammans med
kunderna, ett så kallat användarvärde, snarare än att endast distribution av
färdigtillverkat värde, bytesvärde. Direkthandeln kan således argumenteras ha stora
möjligheter att skapa förutsättningar för värde genom dels de direkta relationerna med
kunderna samt dess utformning och engagemang i shoppingmiljön.

3.3 Servicelandskapet
3.3.1 Betydelsen av servicelandskapet
Värdeskapande är följaktligen en viktig del när det handlar om att möta konsumenters
önskemål. Som tidigare nämnt grundar konsumenter sina konsumtionsbeslut på fler
faktorer än endast den efterfrågade varan och detta argumenteras viktigt att som företag
ta i beaktning (Grönroos 2009). Markham (1998) ställer sig därför frågande till om
kunder väljer handelsplatser och butiker efter dess shoppingutbud eller om de helt
enkelt väljer efter mått på trivsam miljö att vistas i som innefattas av ett så kallat
servicelandskap (landskap där försäljning och service av varor och tjänster äger rum,
Hall 2008). Hultén et. al (2011) beskriver exempelvis att de sinnesuttryck som ett
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servicelandskap sänder ut är minst lika viktiga som andra attribut för val av
handelsplats. Således kan en viss atmosfär eller en viss plats attrahera kunder och utgöra
en konkurrensfördel lika mycket som andra faktorer. I en rapport från Handelns
utredningsinstitut (Bergström & Wikström 2003) identifieras det faktum att det inom
detaljhandeln är det mest essentiella konkurrensmedlet för företag att befinna sig på rätt
marknadsplats. Rapporten beskriver vidare att ett viktigt inslag i konsumentens
beslutsfattande handlar om hur stora sök- och transaktionskostnaderna är. Detta betyder
att om två marknadsplatser erbjuder ett snarlikt sortiment kommer kunden troligtvis
besöka den plats som ligger närmast och som är lättast att tillgå om inte shoppingen
avser en speciell produkt/varumärke eller särskild butik. Detta gäller dock inte alltid,
utan det beskrivs vidare att om avsikten är att köpa varor i olika butiker, särskilt
sällanköpsvaror, så ser konsumentens beslutsprocess ut på ett annat sätt. Det kan då
alltså vara värt att åka en längre sträcka för att besöka en plats som ger ett specifikt
värde. För att relatera detta till Hultén et. al (2011) och Grönroos (2009) går det att säga
att handelsplatser också bör fokusera på andra attribut än bara själva kärnprodukten,
vilket är att erbjuda shoppingmöjligheter tillsammans med upplevelser.

Pine & Gilmore (1999) identifierade tidigt konsumentens intresse för upplevelser och
begreppet upplevelseekonomi har blivit mer och mer centralt när det handlar om företag
och organisationers skapande av erbjudanden för kunden. I denna upplevelseekonomi,
som vi argumenteras leva i, letar kunder efter varor och tjänster som erbjuder
upplevelser utöver det vanliga och som genom detta, genererar ett högre värde för
konsumenten. Davis & Hodges (2012) hävdar att upplevelsekonceptet är nyckeln till att
förstå kunders beteende. Grönroos (2009) beskriver att kunder är mer benägna att
anstränga sig mer för varor som utvecklas till unika serviceaktiviteter och när en tjänst
vidareutvecklas och placeras i en viss kontext förvandlas denna till en upplevelse.
Prahlad & Ramaswamy (2004) diskuterar även vikten av upplevelseomgivningen som
kan fungera som ett mervärdesskapande element för kunders intresse och önskningar.
En upplevelseinriktad omgivning kan utöver att skapa upplevelser i interaktion mellan
företag och kund också vara en bidragande faktor för att konsumentgemenskap
(consumer community) växer fram där värde medskapas kunder emellan. Markham
(1998) bygger vidare på ovanstående diskussion genom att framlägga att trevlig och bra
shopping borde inkludera bekvämlighet och, vad som är ännu viktigare, nöje.
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Som tidigare nämnt identifierar Bergström & Wikström (2003) konsumenters
benägenhet att åka längre sträckor vid inköp av specifika varor och det blir då även
troligt att dessa skulle anstränga sig mer om en specifik upplevelse erbjöds. Då
stadskärnor i större utsträckning ofta erbjuder mer varierat service- och nöjesutbud med
kompletterande element som caféer och restauranger beskriver författarna denna
situation som en överspillningseffekt där konsumenten upplever ”det rena nöjet” att
besöka en handelsplats. Den inomregionala konkurrensen som uppstått till följd av
handelns utvecklingsmönster, med allt större externa handelsplatser, har bidragit till en
hårdare konkurrens och en allt tuffare kontext för stadskärnor. Följaktligen blir det
nödvändigt för stadskärnor att bygga vidare på vad Grönroos (2009) beskriver som
värdeskapande och vad Pine & Gilmore (1999) identifierar som upplevelseekonomi.

Bergström & Fölster (2009) anser att ordet upplevelse på senare tid har tillskrivits mer
värde än tidigare inom handeln. Anledning tycks vara dess starka position som
konkurrensmedel. De menar att konsumenterna idag vill fylla sin tid med meningsfulla
och upplevelserika händelser. Vilket Hultén et. al (2009) kallar för upplevelsebaserad
konsumtion. Detta innebär att uppleva shopping genom känslor som kommer att prägla
val av handelsplats och produkt ännu mer. I samband med denna upplevelsebaserade
konsumtion kan det holistiska perspektivet argumenteras vara resultatet av olika
funktionella och estetiska inslag i marknadsföringen. Vidare skriver Hall (2008) att
servicelandskap idag kan betecknas som upplevelselandskap vilka står för fysiska
platser som genom strategisk planering och design erbjuder kunder upplevelser
tillsammans med shopping.

3.3.2 Handelsplatsens position och utformning
Teller & Elms (2012) argumenterar för att detaljhandlare tenderar att söka sig till och
lokaliseras sig på ett och samma ställe eller i närheten av andra detaljhandlare. Dessa
kan därmed appliceras in under agglomeration av säljkraft, fortsätter författarna, vilket
betyder koncentration av något fenomen på ett begränsat område (ne.se). Agglomeration
för detaljhandel kan koncentreras till hur styrning och marknadsföring integreras samt
hur hyresgäster och fastighetsägare tillsammans arbetar för en enad handelsplats och
fenomenet trivsam shopping genom utformning av miljö och tillgänglighet (Teller &
Elms 2012). I köpcentrum och externa handelsplatser kan således en tydlig
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agglomeration identifieras då dessa oftast innehåller butiker under samma tak som har
en tydlig ledning eller styrning i form av investerare som arbetar för att upprätthålla
attraktivitet, där målet är att skapa lönsamhet i shoppingmiljön (Bergström & Fölster
2009). Begreppet blir dock svårare att definiera i en citykärna vars drivkraft och riktning
ofta är spretig, ingen direkt styrning finns och många aktörer har olika mål och svårt att
verka för ett och samma fenomen, fortsätter författarna. Detta gör att det för en
stadskärna ställs högre krav på samarbete och gemensamma mål för att kunna verka
som en handelsagglomeration.

En handelsagglomeration kan argumenteras bestå av ett servicelandskap (Hall 2008).
Bitner (1992) delar in servicelandskapet i tre element: omgivningsbetingelser (ambient
conditions), utformning och funktionalitet (spatial layout and functionality) samt
symboler och artefakter (symbols and artifacts) vilka kan användas för att skapa en
image och influera beteende hos de som besöker servicelandkapet. Dessa kan inkludera
allt från infrastruktur till platsens fysiska attribut som byggnader, skulpturer, torg och
butiker. Teller & Elms (2012) påpekar att det genom dessa fysiska element formas ett
attraktivt servicelandskap. Vilket även Kotler, Amstrong, Harker & Brennan et. al
(2009) bygger vidare på i en diskussion kring marknadsföring av handelsplatser, som
författarna menar, bör inkludera design, infrastruktur, basservice och attraktioner vilka
således kan kopplas till begreppet servicelandskapet. Rosenbaum & Massiah (2011)
menar vidare att den fysiska dimensionen av en handelsplats är den enklaste att
underhålla då denne omfattar tillverkade, observerbara och mätbara stimuli som kan
kontrolleras. Dessa stimuli betraktas av våra sinnen innehållande visualisering som
estetik och renlighet, lukt som luftkvalitet och dofter, känsel som exempelvis temperatur
och hörsel som musik och ljud. Hultén et. al (2011) argumenterar vidare för att det
endast är genom sinnesupplevelsen som kunder slutligen bestämmer sig vid olika
köpval. Författarna hävdar alltså att med hjälp av sinnesuttryck kan man förmedla
upplevelser, känslor och reaktioner som i bästa fall attraherar kunder och resulterar i ett
köpbeslut.

3.3.3 Kvinnligt och manligt i servicelandskapet
Underhill (2010) poängterar att det finns distinkta skillnader mellan manligt och
kvinnligt när det kommer till shoppingbeteende som bör tas i beaktning vid utformandet
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av ett servicelandskap. Vilket styrks av Kuruvilla, Nishank & Shah (2009) som i sin
studie tar upp flera forskningar av genusskillnader i shoppingbeteende. Författarna
menar att flera tidigare studier har visat att det finns mönster i manlig respektive
kvinnlig shopping. Dessa innefattar tillvägagångssätt för hur shoppingen går till för
respektive genus samt attityder i en shoppingmiljö. Kvinnliga shoppare tenderar
exempelvis att försvinna in i en egen värld av känslomässiga och ritualanpassade
handlingsmönster varför de ofta behöver miljöer där de kan tillbringa mycket tid och
förflytta sig bekvämt i egen takt. Kvinnliga shoppare argumenteras dessutom utföra de
flesta inköp, vilka oftast görs med rent nöje fortsätter Underhill (2010). Den manlige
shopparen, å andra sidan, beter sig oftare mer irrationellt och rör sig vanligtvis i ett
snabbare tempo. Denne är många gånger ute efter en särskild produkt och nöjer sig så
fort produkten är införskaffad. Dock poängterar Kuruvilla et. al (2009) att manliga
shoppare oftast spenderar mer pengar men mindre tid på en handelsplats medan
kvinnliga shoppare gärna stannar längre utan att känna sig tvungen att behöva göra
något inköp. Dessutom gillar manliga shoppare oftast att göra något utöver själva
shoppingen, en annan aktivitet som bryter shoppingrundan medan den kvinnliga
shopparens förkärlek för att låta sig inspireras av butiker, skyltfönster och andra
mänskor gör att denne gärna inte avbryter shoppingen, fortsätter författarna. Att förstå
skillnader mellan genus kan således hjälpa handelsplatser att utformas beroende av
målgrupp, argumenterar Underhill (2010) och Kuruvilla et. al (2009). Om kunderna
upplever den fysiska miljön som stimulerande och andra aspekter av servicemötets
miljö främjar en positiv upplevelse är chansen stor att kunden stannar längre och
återkommer vid flera tillfällen, fortsätter Grönroos (2009).

3.4 Samarbete och konkurrens
3.4.1 Att samarbeta med konkurrenten
Kamfjord (2002) poängterar att samarbete mellan olika aktörer på en destination är
essentiellt för att få dess besökare att uppleva god kvalitet. Besökarna ser till platsens
helhet och har ingen förståelse för vilka bakomliggande orsaker som finns till varför
destinationen ser ut på ett visst sätt. Därför blir det centralt att se platsen utifrån
besökarens ögon och ta reda på vilka behov som finns. Både Theobald (2005) och
Broström (2007) argumenterar för att samarbete mellan olika aktörer är något som blivit
vanligare inom de flesta branscher. Då dagens samhällskontext allt mer omfattas av
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teknologisk innovation och växande globalisering ökar trycket på utnyttjandet av
relationer mellan olika aktörer för att kunna stå sig i den allt mer påtagliga konkurrens
som råder. Vidare argumenterar Theobald (2005) för att prestationsförmågan i olika
organisationer och företag allt mer kommer att bero på hur pass bra samarbetet fungerar
mellan olika aktörer inom området. Jung, Nilsson & Olsson (2007) beskriver hur
företag kan känna av konkurrens på olika nivåer och det gäller att hitta såväl
gemensamma som motstridiga intressen med sina konkurrenter. Bergström & Wikström
(2003) beskriver att detaljhandeln har känt av en ökad konkurrens från andra branscher
då konsumenternas disponibla inkomster ofta spenderas på olika typer av tjänster.
Exempelvis har svensken sedan flera år tillbaka börjat resa mer vilket i sin tur bidragit
till att resebranschen tagit konsumenter från detaljhandeln. Denna förändrade
konkurrensbild har bidragit till att handeln successivt tvingats förändra sig från en
massproducerad produktbransch till en upplevelsebaserad bransch då upplevelser fått en
ökad betydelse i konsumentens liv. Så kallad upplevelsebaserad handel har blivit mer
populärt och ett flertal större städer runt om i landet satsar på just detta.

I en rapport från Turistdelegationen (Bederoff 2005) beskrivs det att konsumenter som
besöker olika platser med det primära målet att shoppa har blivit allt vanligare vilket är
något som skapar möjligheter för såväl företag som hela destinationer. Resultatet blir att
även handelsplatser argumenteras arbeta som en enad helhet för att locka kunder till
platsen. Page & Connell (2006) beskriver hur olika aktörer på en destination eller plats
kan arbeta tillsammans för att locka till sig kunder och för att sedan, när besökarna väl
är där, konkurrera sinsemellan. Detta är även något som Krakover & Wang (2008)
poängterar genom att skriva att närheten av diverse aktiviteter mot kunder är av
betydelse för hur uppdelning mellan samarbete och konkurrens verkar olika företag
emellan. Det vill säga, att det kooperativa eller konkurrenskraftiga förhållandet mellan
olika aktörer delas upp efter fysisk närhet till kunden; när företagen är nära kunden
konkurrerar de sinsemellan, men på ett längre avstånd finns en poäng i att samarbeta.

Gunnarsson & Blom (2010) förklarar att företag måste inse vikten av att se sig själva
utifrån kundens ögon och samverka i skapandet av olika kundupplevelser, att
exempelvis våga hänvisa till konkurrenter om något i ens eget utbud saknas. Det
handlar om att sätta kunden i första rummet och se till helheten. Både Jung et. al (2007)
och Broström (2007) förklarar vidare att samarbete kan användas för att bygga starka
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positioner på marknaden och på så vis utgöra en fördel i konkurrensen med andra. Det
som skiljer olika organisationer och företag åt är de relationer dessa bildat med andra
och de resurser som dessa skapar. Theobald (2005) argumenterar för att organisationer
och företag måste flytta fokus från en individuell konkurrensinriktad syn till att få
förståelse för att dessa agerar i en större kontext där de måste se sig själva som en del av
en större samarbetande domän. Inom vissa branscher är samarbete med konkurrenter en
del av vardagssituationer där hård konkurrens präglar marknaden. Krakover & Wang
(2008) benämner fenomenet “coopetition” (samkurrens, fritt översatt) som blivit ett allt
vanligare begrepp inom marknadsföring. Begreppet kan sammanfattas som en hybrid
mellan konkurrens och samarbete där det ena inte behöver utesluta det andra. På
destinationer, argumenterar författarna, är det essentiellt att fokus ligger på strategier för
att effektivt kunna samordna resurser och möjligheter aktörerna emellan vilket kräver
både samarbete och konkurrens.

Page & Connell (2006) beskriver att många små och medelstora företag ofta besitter få
resurser vilket gör att dessa ofta hamnar i underläge i många konkurrenssituationer.
Genom att skapa gott samarbete och goda relationer med företag över fler branscher kan
en helhetsupplevelse för konsumenten skapas och en konkurrensfördel erhållas.
Theobald (2005) menar att nyttan med samarbete blir allt mer uppenbar i dagens
samhälle och speciellt inom besöksnäringen som generellt sett karaktäriseras som
mångfasetterad och multisektoral. Ett väl fungerade samarbete mellan parter på en
destination blir avgörande för konkurrenskraften då ett välorganiserat samarbete är svårt
för konkurrenter att kopiera. Page & Connell (2006) identifierar även möjligheten för
små och medelstora företag att mötas för att skapa idéer och resonera kring ett bästa sätt
att arbeta tillsammans för att skapa attraktionskraft. Att ge företag möjlighet till att på
djupet förstå den potential framgångsrikt och effektivt samarbete har för deras
företagande är viktigt. Vidare skriver författarna att dessa möjligheter inte bara kan
gynna de egna företaget genom att nya entreprenöriella tankar föds, utan även
konsumenten då denne får möjlighet att ta del av ett mer välorganiserat och rikare
utbud. Även Lerner & Haber (2001) menar att samarbete är essentiellt för att skapa en
konkurrensfördel när det handlar om att plocka andelar på den allt mer tuffa marknaden.
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3.4.2 Samarbete och nätverk – en viktig del av totalupplevelsen
Barney (2004) beskriver dagens samhälle som nätverkssamhället, där konsumenten är
starkt präglad av digital teknologi och kommunikation mellan olika typer av nätverk.
Författaren uttrycker nätverk som komplexa ogripbara system som består av aktörer
knutna till varandra genom regelbunden eller oregelbunden kontakt, där information
flödar mellan dessa knutpunkter. Detta är något som Ford, Gadde, Håkansson &
Snehota (2006) instämmer i och lägger till att nätverk är komplexa och dynamiska
vilket medför att företag och organisationer måste agera flexibelt utifrån de rådande
förutsättningarna. Vidare skriver Grönroos (2009) att en nätverksorganisation kan ses
som en självständig koalition av uppgifts- och kompetensspecialiserad ekonomisk
enheter som verkar utan hierarkisk kontroll. Enheterna drivs genom täta laterala
kopplingar, ömsesidighet och reciprocitet i ett gemensamt värdesystem som definieras
av de roller och det ansvar som ett medlemskap innebär.

Nätverksamhället har kommit att få en betydande roll för hur konsumenten verkar och
Gummesson & Ohlsson (2007) argumenterar för att dessa nätverk har kommit att bli
kärnan i hur företag ska se på sin verksamhet. Författarna beskriver vidare hur
utvecklingen gått från massmarknadsföring, där Kotler et. al (2009) tagit fram
fundamentala byggstenar i hur företag ska resonera genom fokusering på
marknadsföringsmixen, till att mer komma att handla om relationer i gigantiska system.
Gummesson (2008) beskriver hur olika typer av relationer spelar roll i samhället och att
konsumenter påverkas av dessa på olika nivåer. Det argumenteras för att företag och
organisationer allt mer ska fokusera på relationsskapande genom en individuell kontakt
mellan organisation och konsument där konsumentens behov och önskemål tillgodoses.
Detta relationskapande kan kopplas till handeln då både Grönroos (2009) och
Gummesson & Ohlsson (2007) poängterar att företag måste agera utifrån
konsumenternas önskemål och vända på den hierarkiska pyramiden och placera
konsumenten högst upp. Det går även att se på relationer utifrån ett mer holistiskt
perspektiv då Gummesson & Ohlsson (2007) menar att relationsskapande även kan
appliceras på hela platser, då dess aktörer gemensamt kan verka för att skapa en bild av
platsen hos konsumenten. Relationsskapande inom platser kan liknas vid det som
Swaminathan & Moorman (2009) kallar för marknadsföringsallianser, vilket innebär
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flera aktörer i ett gemensamt nätverk, som författarna argumenterar har kapacitet att
medföra positiv påverkan på värdeskapande.
Kamfjord (2002) poängterar det som viktigt att företag samverkar mot målet att skapa
nöjda konsumenter, vilket kan relateras till relationskapande då Gummesson (2008)
hävdar att det är vitalt för företag att skapa långsiktiga relationer med lojala kunder. Hur
samarbetet mellan olika företag fungerar kan således påverka den totala upplevelsen för
konsumenten menar Gummesson (2008) tillika Swaminathan & Moorman (2009). I
mötesindustrin, företag emellan, tycks relationer alltmer framhävas som det centrala,
vilket Ek & Hultman (2007) tolkar som ett uttryck för tillitens betydelse och
kommersiella värde i ett alltmer nätverksbaserat företagsklimat. Detta understryker även
Urry (2004) som menar att relationer och bildandet av nätverksorganisationer bör ses
som en klok investering. Grönroos (2009) poängterar dock att nätverksorganisationer
står inför ett organisatoriskt dilemma som har sin upprinnelse i det faktum att
marknadsföringen

inte

endast

kan

förlitas

på

marknadsföringsspecialister.

Marknadsföringsaktiviteter utförs överallt, genom hela organisationen, vilket betyder att
samtliga aktörer utför marknadsföringsuppgifter vare sig de är medvetna om det och
accepterar det eller ej. Således kan det argumenteras för att den interna
marknadsföringen bör lyftas fram, vilket även Krakover & Wang (2008) framhäver, då
de menar att aktörer på en och samma destination bör verka för att i samspel
marknadsföra och “prata gott” om varandra, vilket kan vara en bidragande faktor till en
positiv totalupplevelse för konsumenten. Slutligen understryker Swaminathan &
Moorman (2009) att nätverk inte endast är enheter med förfluten regelbunden eller
oregelbunden kontakt, utan en viktig förutsättning för framtida framgångar.
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4. Empirisk analys
Följande kapitel behandlar en analys och sammankoppling av empiriskt och teorietiskt
material. Resultatet av de personliga intervjuerna samt fokusgruppen svarar för den
empiriska diskussionen, vilken innefattar det teoretiska ramverk som presenterats i
föregående kapitel. Värdeskapande belyses genomgående i analysens samtliga delar.

4.1 Dagens konsumtionssamhälle
4.1.1 Ett blomstrande växtvärk
Teller & Elms (2012) skriver att växande externa handelsplatser har varit en stark trend
inom europeisk detaljhandel i flera år. I Sverige finns flera exempel på att allt fler
externa

köpcentrum

ständigt

påbörjas.

Denna

expansion

har

lett

till

nya

konkurrenssituationer mellan handelsplatser har vuxit fram (Rämme et. al 2010).
Larsson (2011) skriver att den plats som för stunden bäst uppfyller de utbudsmässiga
kraven och samtidigt erbjuder den aptitligaste presentationen och den bästa
tillgängligheten ligger bra till för att vara en attraktiv handelsplats för kunderna. Jonas
Carlander, butiksägare Peak Performance, fyller i ovanstående påstående genom att
poängtera att handelsplatser idag aktivt måste arbeta för att blomstra. Han understryker
att för stadskärnor, vilka många gånger har fått känna av konkurrensen från
externhandeln rejält, bör arbeta med att hålla en aktiv citykärna som lockar till sig
besökare. Även Anna Frisk, centrumledare för Kalmar City, betonar att detta nya
samhälle som håller på att växa fram ställer höga krav på stadskärnor som
handelsplatser, där man måste jobba hårt för att hållas attraktiv bland den rådande
konkurrensen. I enighet med Hultén et. al (2011) menar Frisk att det inte längre går att
endast överleva på ett shoppingutbud, utan man måste leverera värden i form av andra
attribut som lockar till sig kunder.

4.1.2 Du är vad du konsumerar
I dagens konsumtionssamhälle, argumenterar Hultén et. al (2011) det nödvändigt bland
handelsaktörer att gå ner på individnivå och tillfredställa individuella kundbehov eller
önskemål för att stå sig konkurrenskraftig, något som kommer att intensifieras
ytterligare i framtiden. Likaså Bergström & Fölster (2009) beskriver att handelsplatser
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måste arbeta betydligt mer med positionering för att locka till sig kunder. Det unika
måste lyftas fram för att skapa en attraktionskraft som lockar till besök. Lewis &
Bridger (2001) redogör för att konsumenterna blir alltmer informerade och erfarna
vilket Jonas Carlander bygger vidare på genom att poängtera att kunderna blir allt mer
petiga och kritiska. Förr var det handlarens makt, medan makten idag ligger i
konsumentens händer vilket får konsekvenser för butiksägare och handelsaktörer. Detta
skifte ställer oerhört mycket krav på butiksägare och handelsaktörer fortsätter
Carlander. Den trendiga konsumenten argumenteras utöver detta ha högre krav på att
koppla shopping till emotionella värden, vilket länkas samman med tre drivkrafter;
identitetsskapande, självförverkligande och sinnesupplevelser (Hultén et. al 2011).
Detta är något som kopplas till den utförda fokusgruppen där betydelsen av shopping
förknippas med ”en bra dag på stan med mina vänner” samt ”tid och njutning för mig
själv”. Gruppen är överens om att det finns skillnader mellan shopping och att "gå och
handla", där det sistnämnda präglas av måsten i form av mat- och dagligvaruhandel
medan shopping alltmer har kommit att bli en fritidsaktivitet. En kvinna i
tjugofemårsåldern lyfter fram shopping som något hon gör för att må bra. En annan
kvinna (49 år) poängterar att shopping betyder nöje då hon blir glad och får positiv
energi av att shoppa.

Att shoppa kan också handla om att möta andra människor, skriver Larsson (2011). I det
avseendet går det se shopping som en social aktivitet, ett sätt för människor att mötas
och spendera tid med varandra. Carlander fortsätter i författarens fotspår och menar att
handelsaktörer idag måste bli bättre på att skapa mötesplatser för kunderna där dessa
kan få utlopp för det sociala. Han relaterar till den egna butiken och menar att
mötesplatser är viktiga för att folk ska må bra. Människan är en social varelse och trivs
bäst när denne har andra människor runt omkring sig. Fokusgruppen resonerar kring
värdet av mötet med andra människor på handelsplatser där flera utav deltagarna ofta
shoppar tillsammans med någon annan, eller, i samband med shoppingen, gärna tar en
lunch eller fika ihop med någon. Vidare diskuteras det att själva köpet inte alltid är det
viktiga, utan flera utav gruppens diskussionsmedlemmar går gärna in i en butik för att
hälsa på personalen och småprata lite, eftersom en relation mellan personal och kund
uppstått. Liksom några besöker handelsplatser för att endast strosa omkring bland
människor och/eller besöka tillfälliga evenemang eller tillställningar som är av intresse.
Som Bergström & Wikström (2003) konstaterar, förknippas shopping alltmer med
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upplevelser och idag har konsumenter en benägenhet att välja en specifik handelsplats
efter erbjudandet av mer varierade service- och nöjesutbud med kompletterade element
som café och restauranger. I fokusgruppen menar några deltagare att shoppingen gärna
kombineras med ett särskilt evenemang, där huvudanledningen är evenemanget och
shoppingen blir en bieffekt av att man befinner sig på en handelsplats. Väl på platsen
kan en produkt eller vara locka lite extra vilket leder till ett eller flera spontanköp.
Således kan det argumenteras att upplevelser och shopping går hand i hand som i
samråd med Pine & Gilmores (1999) begrepp upplevelseekonomi, där människor
tenderar att spendera mer pengar på upplevelser, detta kan förknippas med den trendiga
konsumenten som enligt Bergström & Fölster (2009) vill fylla sin tid av meningsfulla
och upplevelserika händelser.

Utöver upplevelsefenomenet är shopping fortfarande starkt karaktäriserat av utbud och
varumärken (Underhill 2010). Dagens individer, menar Hultén et. al (2011), strävar
efter individualism tillsammans med grupptillhörande; det sociala sammanhanget
präglas av var man shoppar och det personliga uttrycket präglas av vad man shoppar. I
fokusgruppen förs en dialog kring dagens konsument och vikten av att hitta rätt
produkter som är en ytterligare betydande faktor för val av handelsplats. Samtliga
deltagare söker mångfald i produkt- och butiksutbudet då det poängteras att det inte
känns kul att köpa något som flera andra också har. Detta är lite beroende av pris men
oftast äger man gärna en kombination av massproducerat (basprodukter) och
särpräglade unika enskildheter. Gruppen menar att trender är väldigt viktigt för flera
människor samtidigt som man gärna vill ha en egen stil i såväl kläder som i hemmet. En
medelålders kvinna understryker att hon ytterst sällan besöker kedjor med
massproducerade produkter utan söker sig ofta till mindre boutiquer där utbudet inte är
lika stort men det man köper syns inte på andra.

I en blogg om framtiden (framtidsbloggen.com) skriver Siljerud, som arbetar som
framtidsstrateg inom flera områden, att en ytterligare stark trend inom konsumtion är så
kallade secondhand-köp; köp av begagnade varor och produkter. Han menar att det
finns en stark vilja att bevara det gamla och äga något som ingen annan har samtidigt
som man gärna blandar upp detta med nya trendiga alternativ. Secondhand ger
möjligheten att hitta unika exemplar vilket passar moderna individualistiska shoppare.
En exklusiv secondhand-produkt, som ingen annan har, kan tänkas kännas mer
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stimulerande än en dussintillverkad produkt från en av de större kedjorna. I
fokusgruppen förs diskussionen in på internethandel där deltagarna menar att de tydligt
kan skildra att andrahandsförsäljning, konsumenter emellan, ökar i popularitet. Detta är
även något som Carlander inflikar då han anser att människor shoppar med en
dubbelmoral där samvetet speglar av sig i vissa konsumtionstillfällen som köp av
ekologisk mat, begagnade möbler, secondhand och rättvisemärkta produkter samtidigt
som man vill följa trender och inte sticka ut allför mycket från sin omgivning. Det är
allmänt känt att vi lever i ett ”köp-slit-släng”-samhälle och detta är något som präglar
dagens konsumtionsmönster, fortsätter Bergström & Fölster (2009). I fokusgruppen tror
samtliga att beroende av inkomst och produkt ter sig konsumtionen annorlunda dock
finns det självklara produkter som ständigt tycks ”bytas ut” vilket gör att
konsumtionssamhället ser ut som det gör idag.

Den sista faktorn som fokusgruppen framhåller, som är utmärkande för dagens
konsument, är tidsbristen. Vet man vad man är ute efter spelar tiden en viktig roll och
då avgörs många gånger handelsplats efter beräknad tid att dels ta sig dit och tillbaka,
samt beräknad tid att hitta rätt produkter. Tiden är något som många butiksägare brottas
med idag menar Emelie Carlsson, butikschef Parelle, som poängterar att främsta
tidshotet är nätshopping av flera kategorier som har vuxit sig allt starkare och gör att
kunder, som vet vad de vill ha, enkelt kan klicka hem produkter och på så sätt
värdesätter att de sparar massor av tid. Även Carlander märker att tiden är en viktig
faktor. Han poängterar att nätshopping blir alltmer populärt och tror att det främst är
tiden som gör att nätshoppingen vuxit eftersom man enkelt hemifrån kan shoppa i lugn
och ro och slippa ”projektet” med att ta sig någonstans för att shoppa.

4.1.2 Förändrat handelsmönster i Kalmar
Johan Persson, kommunalråd, upplever att Kalmar idag är en väldigt stark handelsstad.
Nyetableringen av Hansa City, som öppnades 2006 och har expanderat snabbt sedan
dess med en handelsyta över 100 000 kvm, tror J. Persson är en av huvudanledningarna.
Han berättar att kommunen tittar på två parametrar gällande mätning av omsättning i
handeln; ordinarie omsättning samt handelsindex, som innebär hur stor del av
handelsomsättningen som kommer från den egna befolkningen. Kalmar har en väldigt
stor andel som kommer utifrån vilket gör att samtliga handelsplatser klarar sig. Skulle
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dock handelindex krympa, det vill säga att större delen av handeln är beroende av
handelsborna, uppstår problem. Detta gör att J. Persson ser positivt till Hansa City som
han menar fungerar som ett lockbete till Kalmar och genererar i fler besökare i staden.
Det är dock argumenterat att etableringar av extern handel sätter stor press på
cityhandeln. Bergström & Fölster (2009) menar att utvecklingen på ett flertal ställen,
såväl utomlands som i Sverige, visar på en konkurrenssituation mellan cityhandeln och
den externa som resulterat i allt fler utmärglade stadskärnor. Dock finns det inte ett
enkelt svar på frågan om en handelsplats utanför centrum är ett hot eller en möjlighet
skriver Rämme et. al (2010) i en analys av externhandelns påverkan på den etablerade
handeln. Analysen påpekar att en extern handelsplats kan vara både en framgångsfaktor
för en kommun samtidigt som den innebär slutet för cityhandeln i en annan, mycket
hänger på stadens storlek och hur arbetet kring handeln fungerar.

I fokusgruppen diskuteras huruvida handelsmönstret har förändrats sedan Hansa City
etablerades i Kalmar. Det tycks naturligt att välja Hansa City framför citykärnan, om det
är dåligt väder ute, om det endast är själva shoppingen som är syftet. Männen i gruppen
menar dessutom att shopping inte alltid ses som ett nöje varför det då är smidigare att
åka ut till Hansa City om det ska gå fort och man vet vad man vill ha. Även
småbarnsmamman håller med om att tillgängligheten, lätt att hitta parkering samt
vetskapen om vad man ska köpa gör Hansa City till förstahandsalternativet. Detta fyller
även en äldre dam (82 år) i, genom att förklara att hon egentligen hellre skulle vilja åka
in till stadskärnan, då miljön är mer tilltalande, men lättillgängligheten och vetskapen
om att det finns bänkar att vila på under tak gör att hon snarare väljer Hansa City.
Därför tror J. Persson liksom Frisk att det inte endast kan vara shopping som lockar
besökare till stadskärnan. Utan det måste finnas mervärden i form av vacker miljö och
andra händelser som gör att folk kommer dit.

Bergström & Fölster (2009) påpekar att en levande och lockande stadskärna är beroende
av aktiva fastighetsägare och hyresgäster som gemensamt arbetar för att höja
attraktionskraften i området. Larsson (2011) skriver vidare att konkurrensen från
externa handelsplatser innebär större press på butiksinnehavare i city samt lokala
politiker att dra igång stadsförnyelseprogram som bidrar till att göra stadskärnan till ett
intressant alternativ. I Kalmar har ett destinationsbolag, Destination Kalmar, funnits i 10
år där arbetet präglas av att försöka positionera Kalmar som en attraktiv turist- och
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handelsstad. Bolaget fungerar som en samordnande roll för att locka besökare till staden
samt göra Kalmar till en attraktivare plats att bo och verka i (kalmar.se). Dock menar J.
Persson att eftersom bolaget är offentligt kan det inte ta hänsyn till vad kunder
bestämmer sig för att besöka när de väl befinner sig i staden. Han understryker att det är
upp till handeln att leverera öppettider, utbud och ett värdskap som gör att folk lockas
till butikerna. Kommunen ska tillgå med infrastruktur och ramverk, inget annat.

4.2 Servicelandskapet
4.2.1 Bilden säger mer än tusen ord
Under fokusgruppen framkom det att själva shoppingmiljön har stor betydelse för hur
konsumenterna agerar och trivs på en handelsplats. Detta är något som överensstämmer
med det som Grönroos (2009) menar när han beskriver att konsumenter värderar andra
attribut än enbart handelsutbudet. Alla deltagare i gruppen var överens om att ett
servicelandskap måste vara attraherande på en rad olika punkter för att väcka intresse
och uppmärksamhet, uppmuntra till handel men samtidigt också fungera som en
mötesplats.
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att

själva

atmosfären

i

shoppinglandskapet, både i och utanför butiken, har stor inverkan på hur hon fungerar
och agerar i servicelandskapet. Hon poängterar att det gärna får vara vackert och fräscht
och får medhåll från resterande i gruppen. Detta stämmer överens med det som Larsson
(2011) framhåller, att utseendet på utsidan av både köpcentrum och fristående butiker
spelar roll för vilket intryck konsumenterna får innan ett besök. Liksom Teller & Elms
(2012)

påpekar

Larsson

omgivningsbetingelser,

(2011)

att

det

genom

utformning

och

funktionalitet,

fysiska
formas

element,
ett

som

attraktivt

servicelandskap. Om någon av dessa element underpresterar riskerar handelsplatsen att
tappa kunder. En kvinna i fokusgruppen menar att hon, i vissa köpcentrum, kan känna
sig deprimerad om det upplevs nedgånget och slitet och därför undviker hon att besöka
dessa platser. Liksom om tillgängligheten är för svår, prioriteras vissa handelsplatser
helt enkelt bort, vilket sker i likhet med det som Rämme et. al (2010) tog upp där det
kom fram att ett viktigt inslag i konsumenternas beslutsfattande behandlar att om två
marknadsplatser erbjuder ett liknande utbud väljer kunden troligast den plats som ligger
närmst och som är lättast att tillgå.
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Fokusgruppen diskuterar även ljud som en avgörande faktor, där två medelålders
kvinnor är överens om att de inte trivs i köpcentrum som innebär inomhusshopping då
sorlet från människor och musik från flera butiker tröttar ut. Likväl anser samliga att en
citykärna bör undvika trafik i den mån det är möjligt eftersom ljud från bilar och andra
fordon anses störande i en shoppingmiljö. Här tas även säkerhetsaspekten upp där
samtliga poängterar att fordon inte hör hemma i ett servicelandskap, då detta kan
medföra en större risk för olyckor. Trygghet på handelsplatser poängterar
småbarnsmamman i gruppen är en viktig faktor då hon värdesätter när hon inte behöver
oroa sig för att hennes barn går vilse eller utsätts för andra onödiga risker. Detta får
medhåll från en äldre kvinna (82 år) som även hon trycker på att trygghet spelar en
central roll.

En ytterligare aspekt som dryftas är ljuset på handelsplatser. I en inomhusmiljö menar
samtliga att det är viktigt att det är behagligt ljus, utomhus beror ljuset mycket på
vädret. Samtliga deltagare understryker dock att ljus är en bidragande faktor till
atmosfären på en handelsplats. Exempelvis anses det viktigt att en citykärna har vacker
belysning vid kvällstid eller mörka månader på året för att skapa en stämningsfull
shoppingmiljö.

Larsson (2011) argumenterar vidare för att servicelandskap kontinuerligt bör förnya sig
för att förbli attraktiva. När det gäller Kalmars stadskärna så menar Frisk och E. Persson
att det är viktigt att behålla det gamla kulturella värdet, då stadskärnan symboliserar
staden med sina gamla hus och medeltida atmosfär. J. Persson beskriver dock att det
kan vara svårt med nybyggnationer och upprustningen av stadskärnan då det både är
kostsamt och komplicerat eftersom hänsyn måste tas till det kulturella arvet. Larsson
(2011) hävdar även att det är viktigt för handelsplatser, vare sig de är nybyggda eller ej,
att de framställs som unika då detta gör det lättare att differentiera sig mot andra. Frisk
påstår att stadskärnan idag erbjuder en unicitet med sina gamla gator, kullerstenar och
unika byggnader som är svårkopierad. Hon tror inte heller att det blir möjligt för den
externa handeln i Kalmar att kopiera detta. Carlander fortsätter på ett liknande spår och
påpekar att Kalmars innerstad har en otrolig möjlighet att kunna utnyttja de attribut och
resurser som faktiskt redan finns i staden. I fokusgruppen betonas Kalmars stadskärna
som en gemytlig plats där det gamla kommer fram och skapar en känsla av kulturella
upplevelser i samråd med handeln. En man i trettioårsåldern framhåller att han föredrar
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en handelsmiljö som har närhet till naturen. I Kalmars fall poängterar han att närheten
till havet uppskattas och tror att stadskärnan skulle locka till sig fler besökare om man
utnyttjade och drar nytta av denna närhet bättre än vad man gör idag. Detta är även
något som Carlander förespråkar då han menar att staden har möjlighet att skapa
mervärde i form av utnyttjande av havet och hamnen som i dagsläget döljs av bland
annat järnväg och större byggnader.

4.2.2 Värden i servicelandskapet
Carlsson framhåller att det är viktigt med den personliga kontakten med kunden, då
detta kan bidra till att kunden väljer hennes butik istället för konkurrentens, vilket kan
relateras till Gummessons (2008) argument för att relationsskapande blir allt mer viktigt
i framtidens konkurrenssituation. Relationer till en plats kan således fungera som
värdeskapande i ett servicelandskap. Två kvinnor i trettioårsåldern beskriver hur de
ibland besöker vissa butiker enbart för att de har någon form av relation med de som
arbetar där, det kan vara för att enbart hälsa eller undersöka senaste utbudet. Carlander
framhäver att de så kallade mjuka värdena är viktiga på en handelsplats för att
konsumenterna ska sättas i rätt stämning. I likhet med diskussionen i fokusgruppen, som
behandlade en deprimerande känsla i köpcentrum som upplevs slitna och ofräscha, så
menar Carlander att det är viktigt att se till att stadskärnan hela tiden är fräsch och snygg
för att människor ska vilja vistas där, även utan det primära målet att shoppa. Carlander
har den uppfattningen att om människor trivs och mår bra i en miljö så kommer viljan
till handel som en naturlig bieffekt. Detta kan kopplas till Markham (1998) som
framhäver att konsumenter inte alltid väljer handelsplats efter handelsutbudet utan
urvalet kan lika väl ske på andra grunder som exempelvis trivsam miljö. Wilson,
Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) resonerar också kring detta och tillägger att miljön
är viktig för helhetsupplevelsen. En manlig student i fokusgruppen menar att det är
viktigare med de mjuka värdena i en citymiljö än i ett externt köpcentrum då han
uppfattar de externa köpcentrumen som enbart till för snabba inköp. Samtliga deltagare
i gruppen är överens om att stadskärnan är mer till för flanerande och avkoppling än vad
de externa handelsplatserna är.

Det finns emellertid några kännetecknande fysiska egenskaper som alla respondenter
anser viktiga i alla servicelandskap. Parkeringsplatser, för både bil och cykel är en
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sådan, vilket J, Persson framhåller alltid diskuteras i relation till främst cityhandeln. Ett
flertal av uppsatsens respondenter, där ibland Carlander, Frisk, E. Persson och Carlsson
tror att en av de viktigaste anledningar till varför konsumenter väljer Hansa City framför
Kalmar stadskärna beror på den goda tillgängligheten med parkeringsplatser. Bergström
& Fölster (2009) poängterar vikten av god tillgänglighet både genom väl fungerande
infrastruktur, frekvent kollektivtrafik och god möjlighet att hitta parkering. Samtliga
respondenter i fokusgruppen framhåller att parkeringsplatser för både bil och cykel är en
essentiell faktor i valet av handelsplats. Ett flertal av respondenterna i fokusgruppen
upplever det ibland svårt att hitta parkering i stadskärnan när det är mycket folk i
rörelse, vilket gör Hansa City till ett bättre shoppingalternativ i det avseendet. En
medelålders kvinna beskriver att eftersom shopping förknippas med egentid, där hon
själv kan bestämma när och var hon åker, faller det sig naturligt att hon tar bilen
eftersom hon inte vill vara bunden till något eller någon. Likväl understryker en äldre
kvinna (82 år) att för henne blir bil en självklarhet då hon inte heller vill anpassa sig till
särskilda tider, som kollektivtrafik skulle innebära, hon vill kunna åka hem direkt när
hon känner sig trött. Resonemanget kan därför te sig att, trots frekvent kollektivtrafik,
måste handelsplatser kunna erbjuda goda parkeringsmöjligheter eftersom många
fortfarande tar bilen. Carlander tror att parkeringsfrågan alltid kommer att vara
omdebatterad, vilket även Larsson (2011) framhåller när han resonerar kring betydelsen
av handelsplatsers effektiva tillgänglighet. Eftersom Kalmar vill attrahera besökare även
från andra regioner blir det således extra viktigt att göra stadskärnan tillgängligt för
dessa genom att erbjuda goda parkeringsmöjligheter.

Butikers tillgänglighet i form av öppettider är ytterligare en viktig faktor för merparten
av deltagarna i fokusgruppen. En äldre kvinna (82 år) tror dock att detta är en
generationsfråga där äldre är mer vana vid att butiker endast är öppet dagtid och
anpassar sig efter detta, medan de yngre respondenterna önskar mer generösa
öppettider. En kvinna i trettioårsåldern poängterar att hon, i veckorna, aldrig får tiden att
räcka till för shopping då butikerna ofta stänger strax efter det att hon kommer hem från
jobbet. Hon framhåller även att hon gärna ser längre öppettider på helgen då hon ofta
känner sig stressad att hinna med allt på endast två dagar. Bergström & Fölster (2009)
poängterar att butiker måste vara konsekventa med öppettider och gärna samarbeta så
att alla inom ett handelsområde har likvärdig tillgänglighet. Vid diskussion i
fokusgruppen framhåller en arbetande kvinna i tjugofemårsåldern det som krångligt att
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Kalmars citybutiker inte har lika öppettider, då det medför att hon alltid måste söka reda
på information om tillgängligheten inför varje nytt besök. Detta får medhåll från en
yngre kille i sällskapet som lägger till att han oftast åker till Hansa City av den enkla
anledningen att de har samma öppettider som är lätta att memorera. J. Persson förklarar
att Hansa Citys bästa handelsdag, sett till antalet besökare, är på söndagen, vilket han
tycker citys aktörer borde fundera över. Han poängterar dock att frågan om helg- och
kvällsöppet är känslig, då små köpmän inte vill eller har möjlighet att hålla mer
generösa öppettider. Carlander hävdar att butiksägarna måste fundera över när deras
kunder har tid att shoppa och inte enbart se till sin egen verksamhet. Han menar att
dagens konsumenter är mer tidskänsliga än förr, vilket är något som butikerna bör ta
hänsyn till.

4.2.3 Servicelandskapets utformning – kvinnligt kontra manligt
Underhill (2010) framhåller att manlig och kvinnlig shopping ter sig på olika sätt vilket
är viktigt att ta hänsyn till vid utformandet av ett servicelandskap. Författaren beskriver
ett kvinnligt shoppande som mer planlöst där själva köpet endast är en liten del av
upplevelsen. De kan, ensamma eller i grupp, fördriva timmar i butiker genom att känna,
prova och diskutera plagg och produkter samt vara tillfreds med shoppingen även om
ingen vara handlas. Detta framkommer även i fokusgruppen där kvinnorna i gruppen
bland annat beskriver shopping som något njutningsfullt där tid ges åt småprat och
umgänge med väninnor. Den tid som spenderas på stan tillsammans med väninnor
upplevs mer som ett sätt att umgås än att fokus läggs på själva inköpen. En kvinna (30
år) poängterar dock att när hon söker en specifik vara går hon helst ensam då hon ibland
kan uppleva det stressande att ha sina väninnor med sig. Allt detta stämmer väl överens
med det som Underhill (2010) beskriver när det gäller det kvinnliga beteendet i ett
servicelandskap. I fokusgruppen framkommer det att samtliga kvinnor inte trivs i
pressande situationer utan alla vill ta sin tid när de shoppar. Utformningen av ett
attraktivt servicelandskap tycks bygga mycket på öppna ytor, mångfald av butiker och
utbud samt attraktiva butiksfönster som genererar i inspiration.

Männen i gruppens upplevelse av shopping ter sig något annorlunda än kvinnornas. De
flesta av männen upplever shopping som något besvärligt och snarare som något
”nödvändigt ont” än njutning. En ung manlig student beskriver shopping som ” något
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jag inte gör om jag inte måste”. Samtliga män är överens om att de inte shoppar särskilt
ofta. Däremot spenderar de oftast mycket pengar då de väl shoppar. Därav, kan det som
Prahlad & Ramaswamy (2004) diskuterar, vara av större betydelse att shopping
integreras med upplevelser för att skapa ett mervärde för männen. I fokusgruppen
framkom det att en medelålders man (56 år) gärna tar ”en paus” från shoppingrundan
genom att sätta sig på en bar och se fotboll på TV. Detta menade också J. Persson som
beskiver att han efterfrågar aktiviteter utöver shopping så att det blir en kombination av
flera händelser. Liksom Grönroos (2009) hävdar, kan samtliga män konstatera att de är
mer benägna att anstränga sig för varor och handelsplatser som erbjuder aktiviteter och
kan placeras i en viss kontext som förvandlar denna till en upplevelse. En ytterligare
aspekt är att männen i högre grad tenderar att vara lojala till vissa butiker då det
framhålls att de upplever skönt och enkelt om man känner till utbudet och personalen
vet vem man är och vad man är ute efter.

Det går således att i viss mån se ett mönster där manligt och kvinnligt shoppingbeteende
skiljer sig åt. Underhill (2010) poängterar det essentiellt för handelsplatser att ta hänsyn
till de olika behov som finns, så att varje konsument kan trivas i servicelandskapet.
Värdeskapande för manliga och kvinnliga shoppare är följaktligen olika och som Payne
& Holt (2001) påstår, är värdet högst individuellt och beroende av situationen kommer
olika personer uppfatta olika värden. Dock menar författarna att man kan arbeta med att
försöka skapa förutsättningar för värdeskapande vilket sker i samråd med konsumenten
och därför tycks det viktigt att förstå sig på olikheterna bland genus.

4.2.4 Stadskärnans utvecklingsprocess
J. Persson beskriver hur Kalmar kommer förändras i framtiden då fler bostäder planeras
byggas centralt för att få en mer stadsintegrerad känsla där människor kan trivas och må
bra. Han menar att en stadskärna blir mer levande om det finns både boende i området
och ett brett utbud av butiker. Kalmar kommun har flera projekt planerade som handlar
om upprustning av stadens centrala delar och J. Persson redogör för hur vissa områden
är i behov av en uppfräschning. Frisk och E. Persson är överens om att stadskärnan idag
är alldeles för liten och för koncentrerad kring Storgatan och Kaggesgatan (se bilaga 1),
vilket medför en svårighet för butiker placerade längre ifrån dessa gator. Frisk
poängterar att fler gator bör integreras i cityshoppingen idag för att få ett mer levande
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centrum och detta är även något som får medhåll från fokusgruppen. De som inte bott i
Kalmar i mer än ett par år i gruppen menar att vissa butiker i innerstaden är alldeles för
svåra att upptäcka då promenadstråket tycks vara allt för koncentrerat. Larsson (2011)
framhåller det viktigt att tänka på hur butiker, restauranger och promenadstråk är
lokaliserade och länkade till varandra. Författaren menar att bra flöden måste skapas på
en handelsplats så att det blir enkelt för besökare att röra sig på platsen. Det framhålls
även att man inte får sprida ut handeln för mycket utan kraftsamla på vissa platser. J.
Persson beskriver att Kalmars citykärna är under en uppbyggnadsfas där mycket
kommer att hända de närmsta åren. Han tar upp ett antal projekt som exempelvis att en
lekplats som ska byggas i anslutning till ett av torgen samt att ett promenadstråk längs
vattnet ska upprättas.

Samtliga deltagare i fokusgruppen upplever dagens handelsutbud i Kalmar som rikt och
det är få saker som saknas. Dock framhäver kvinnorna i gruppen att torghandel på
lördagar vore ett trevligt inslag och är något som skulle ge ett mervärde. Även Frisk
upplever att denna torgkultur skulle öka attraktiviteten till stadskärnan, hon önskar
samma känsla i Kalmar som ges på Hötorget i Stockholm med mycket handlare som
erbjuder frukt, grönt och blommor. Även Larsson (2011) diskuterar värdet av att skapa
ett levande torg där fokus kan ligga på handel, men också kan fungera som mötesplats.
J. Persson är medveten om att detta önskemål och beskriver att han har lockat handlare
till platsen men dessa har sedermera gett upp, då för få kunder handlade.
I fokusgruppen har det dock diskuterats att flertalet värdesätter ”när det händer saker på
stan”. En ung kille i gruppen beskriver hur han gärna besöker city när det är anordnas
aktiviteter och när det är liv och rörelse. J. Persson beskriver hur viktigt det är för
innerstaden att arbeta med event och arrangemang som lockar så väl lokalbefolkningen
som utomstående gäster till staden. I fokusgruppen ledde diskussionen vidare in på hur
viktigt det är med särskilda ”utstickare och dragplåster” som sätter prägel på en plats
och kan vara själva anledningen till ett besök på handelsplatsen. Gruppen tar upp
specifika butiker och restauranger som de menar förgyller ett besök i centrum, även här
tas evenemang upp som ett exempel.
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4.3 Samarbete och konkurrens
4.3.1 Samarbete utan gränser
Idag utgörs cityhandeln i Kalmar av ett flertal aktörer som bedriver olika typer av
handelsverksamhet. I stadskärnan finns Affärshuset Kvasten, Baronen och Gallerian,
som kan kategoriseras som butiksgallerior, samt enskilda fristående butiker, salonger,
restauranger, pubar med mera. Frisk berättar att Kalmar city således är uppdelat och
dess aktörer inte ingår i en och samma enhet, utan verkar i olika föreningar med ett
gemensamt intresse att öka försäljning och locka konsumenter. Frisk förklarar
emellertid att försök till samarbete handelsaktörerna emellan existerar och ger exempel
på en gemensam hemsida där öppettider och butiksnamn presenteras. Dock beskriver
Carlander att samarbetet fungerar dåligt och att det finns mycket mer att jobba på. Han
menar att handelsaktörerna i city ofta enbart ser till sig själva och bryr sig för lite om
helheten. Kamfjord (2002), Theobald (2005) och Broström (2007) poängterar att ett väl
fungerande samarbete är en viktig faktor som har en stark bidragande effekt på
attraktionskraften på en plats. Theobald (2005) fortsätter argumentera för att
prestationsförmågan allt mer kommer att bero på hur pass bra samarbete fungerar
mellan olika aktörer inom ett område. Carlander beskriver således att en symbios mellan
olika handelsaktörer i staden är att eftersträva, vilket är ett argument som ligger väl i
linje med det som Theobald (2005) menar när författaren poängterar vikten av
samarbete för konsumenternas bästa.

I dagsläget menar Carlander att samarbete mellan aktörer enbart tar sin form i mindre
sporadiska arrangemang som han tror är av relativt liten betydelse. Carlsson instämmer
till viss del och tillägger att även om undantag finns, där man aktivt arbetar med att
rekommendera grannen om det saknas produkter i det egna sortimentet, så upplever hon
ett generellt negativt ställningstagande mellan aktörer i city där man snarare ”tittar snett
på varandra” än verkar uppmuntrande och stöttande. Att Kalmar city präglas av detta
ställningstagande är motsatsen till det som Ljung et. al (2007) och Theobald (2005)
resonerar kring vikten av goda relationer, även med sina konkurrenter, då detta gynnar
konsumenten och i slutändan, det egna företaget. Gunnarsson (2010) menar att
konsumenter och besökare endast ser till platsens helhet och inte till de enskilda
aktörerna. Det kan således verka av stor vikt att handelsaktörer på en plats ser på sig
själva med besökarens ögon. Liksom Page & Connell (2006) skriver bör olika aktörer
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på en destination eller plats arbeta tillsammans för att locka till sig kunder och sedan,
när kunderna väl är på plats, kan de konkurrera sinsemellan.

Tidigare är det argumenterat att ett välfungerande samarbete på en plats kan utgöra en
konkurrensfördel gentemot andra (Theobald 2005). Lerner & Harber (2001) menar att
gott samarbete är svårt för konkurrenter att kopiera och Carlander tror att det kommer
bli märkbart viktigare med detta i framtiden, speciellt sedan Hansa City etablerat sig, då
det blir ännu viktigare för Kalmar stadskärna att vara attraktiv. Frisk och E. Persson tror
att Hansa City är ett bra komplement till butikerna i innerstaden men att stadskärnan
ändå måste arbeta aktivt i kampen om kunderna. Krakover & Wang (2008) beskriver
hur aktörer kan samarbeta, trots en egentlig konkurrenssituation, för att en hel plats ska
fungera. Författarna nämner begreppet ”coopetition” som, i likhet med det som Page &
Connell (2006) tar upp, behandlar en hybrid mellan samarbete och konkurrens där det
ena inte behöver utesluta det andra. Författarna menar även att samarbete mellan olika
branscher är att eftersträva då det faller sig naturligt för en besökare att ofta hitta på
olika saker på en destination. Detta är något som E. Persson poängterar är väldigt svårt
att få till, då det finns ett stort avstånd mellan branscherna där man ofta sneglar lite på
varandra och undrar i tysthet hur de andra tänker. Frisk fyller i att det rent konkret är
svårt att få till ett samarbete mellan helt skilda branscher med olika intressen och
förutsättningar.

I enighet med Grönroos (2009) framhäver ett medelålders par i fokusgruppen att
samarbete i form av att marknadsföra sina konkurrenter är värdefullt då man som kund
uppfattar en ärlighet om en butik vågar berätta att en särskild vara eller produkt finns
någon annanstans som denne inte kan erbjuda. Krakover & Wang (2008) menar
dessutom att aktörer på en och samma destination tjänar på att verka i samspel genom
att ”prata gott” om varandra. Som tidigare nämnt argumenterar Fill (2004) för att wordof-mouth är den i särklass mest effektiva marknadsföringen vilket bör utnyttjas inom
den interna marknadsföringen. Eftersom Grönroos (2009) poängterar att alla aktörer
inom en agglomeration utför marknadsföringsuppgifter, då samtliga står som
representanter för platsen, argumenterar han för att en medvetenhet bör skapas i vikten
av att kunna rekommendera konkurrenter. I fokusgruppen beskriver bland annat några
deltagare hur trevligt och värdefullt det är när, särskilt om man befinner sig på en ny
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plats, får lite rekommendationer om vad man kan besöka, vilka restauranger som är bra
eller vilka butiker man inte får missa.

Vidare diskuterar fokusgruppen huruvida samarbete kan förhöja en upplevelse genom
olika event och arrangemang. Ett exempel ges på en annan citykärna där en årlig
krogrunda hålls i samråd med att några lite exklusiva butiker håller öppet på kvällen.
Besökarna tilldelas ett stämpelkort som gör att man vid besök på pubarna och i
butikerna samlar poäng som sedan får utnyttjas i form av rabatter och erbjudanden.
Denna aktivitet kan jämföras med cityorienteringen, som för tredje gången hölls i
Kalmar, där några butiker håller kvällsöppet och kunderna samlar orienteringsstämplar i
varje butik och har chans att vinna priser från de medverkande aktörerna. Vid intervju
med en av kunderna som medverkade berättar denne att det känns mysigt och trevligt
med en aktivitet som gör att man på ett mer personligt plan kommer närmre
butiksmedarbetarna. Liksom Gummesson (2008), förklarar en butiksägare vikten av att
skapa en relation med kunderna och cityorienteringen är ett evenemang som skapar
goda förutsättningar för att en relation bildas. En ytterligare butiksägare, som medverkat
samliga tre gånger, poängterar att försäljningen just för kvällen inte utgör någon
märkbar skillnad, däremot skapas relationer med kunder som kommer tillbaka vid andra
tillfällen, vilket medför en lojalitet i kundkretsen. I fokusgruppen talas det mycket om
trevlig personal och många berättar att relationen till personalen kan vara avgörande vid
val av butik. ”Har en relation skapats känns ofta kontakten mer ärlig och man får inte
känslan av att personalen bara vill sälja genom en påklistad trevlig attityd” förklarar en
kvinna i gruppen. En medelålders man berättar att han alltid väljer samma butiker då
han tycker det är skönt att veta att personalen vet vem han är och vad han har för stil.

4.4.2 Gemensam marknadsföring
Destination Kalmar AB, som verkar för att höja Kalmars attraktivitet för besökare och
boende, lägger mycket resurser varje år på att verka som ett samordnande organ mellan
olika aktörer. Sedan bolagets etablering märker Carlander en stor skillnad och
berömmer dess arbete. Destination Kalmar arbetar bland annat med att dra stora event
till staden vilket görs för att höja attraktiviteten berättar J. Persson. Han menar att
bolaget ser på stora evenemang som en investering då det genererar i fler hotellnätter
och besökare som gynnar samtliga aktörer. Han tror att det är viktigt för en plats
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attraktionskraft att arbeta med större evenemang som lockar till fler besökare i staden.
Som tidigare nämnt, menar J. Persson att boende i Kalmar är för få för att själva klara
av köpkraften varför det är nödvändigt att locka till utomstående besökare. Det tycks
därför naturligt att mycket av den externa marknadsföring som berör handeln i Kalmar
går ut bland närregionerna för att attrahera icke-boende. På cityföreningen berättar Frisk
att arbete görs för att försöka marknadsföra de olika handelsplatserna i staden som ett
gemensamt utbud, där det exempelvis skickas ut ett häfte med rabattkuponger från olika
butiker till närliggande städer. Detta leder till att fler konsumenter får upp ögonen för
Kalmars handelsutbud vilket också innebär en större press på handeln som måste kunna
leverera det som utlovas. Liksom Grönroos (2009) poängterar är det viktigt att aldrig
erbjuda eller lova mer än vad som kan uppfyllas.
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5. Slutsatser
I detta avslutande kapitel presenteras uppsatsens resultat och slutsatser. Första delen
av kapitlet behandlar svar på syftet samt på de underfrågor som kopplats till vår
forskningsfråga. I resterande delar ges rekommendationer för Kalmar City där förslag
till värdehöjande element presenteras. Slutligen ges implikationer för vidare forskning
inom ämnet.

5.1 Att knyta ihop säcken
Vi har i den teoretiska och empiriska delen av uppsatsen belyst olika delar kopplade till
syftet:
”Att undersöka och dra slutsatser om vilka värden som är centrala för konsumenternas
val av handelsplats samt utifrån detta sammanställa rekommendationer för hur en
stadskärna kan öka sin attraktionskraft.”

Vi har valt att presentera första delen av syftet genom de tre underfrågorna som varit
grunden till uppsatsens struktur och övergripande forskningsfråga. Således ges inget
konkret svar till forskningsfrågan då denne representeras i form av underfrågorna. Dessa
har diskuterats genom värdeskapande element som i handelsplatser kan höja
attraktiviteten och bidra med unika och utmärkande egenskaper samt hur en stadskärna,
genom dessa, kan överleva den allt hårdare konkurrensen från externhandeln.

5.1.1 Viktiga egenskaper i val av handelsplats
Vilka egenskaper är viktiga för konsumenternas val av handelsplats och hur bidrar
dessa till att göra platsen attraktiv?
I teorin diskuterades fyra byggstenar för företag och organisationer att arbeta med för
medskapande av värde för kunden, vilka behandlade dialog, tillgänglighet,
riskbedömning och transparens. Dessa har i empirin kunnat urskiljas genom olika
egenskaper som kunder liksom handelsaktörer yttrat viktiga i mått på en handelsplats
attraktivitet. Emellertid kan det konstateras att det upplevda värdet alltid är individuellt
och företag och organisationer kan endast verka för att skapa förutsättningar för
värdeskapande. Dock kan det konstateras att kunder faktiskt gör ett medvetet val
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relaterat till val av handelsplats och detta påverkas av faktorer som går att
implementeras och utvecklas i en shoppingmiljö.
Det har påvisats att om två handelsplatser erbjuder ett liknande utbud så väljer kunden
oftast den plats som är lättast att tillgå. Dock kan det genom vår studie argumenteras för
att så inte alltid är fallet då shopping alltmer kopplas ihop med en fritidsaktivitet där
många andra faktorer spelar roll. Ett grundläggande inslag är atmosfären i
shoppingmiljön där kategorier som fräscht, vackert, levande interiör, mångfald, ljus och
ljud varit huvudsakliga komponenter. Även urval av butiker är en viktig faktor som står
sig avgörande mot tillgängligheten till platsen. Mellan cityhandeln och externhandeln
kan dock flera kontraster urskiljas som gör att kunderna föredrar den ena framför den
andra. Vi kan genom byggstenarna identifiera en vinnande handelsplats i vardera
kategori som får medhåll från såväl aktörerna som kunderna.
Dialog – Inom denna kategori har främst service och personliga relationer diskuterats
där cityhandeln har en klar fördel gentemot den externa handeln. Främst poängteras det
att en extern handelsplats innehåller fler större kedjor där servicen inte uppfattas intim
och personlig utan här tenderar kunderna att agera mer självgående. Konsumenterna
tycks besöka en extern handelsplats när syftet endast är shopping och de vet vad de är
ute efter. I en cityhandel, bestående av fler mindre butiker, tycks den personliga
kontakten vara essentiell då man som kund förväntar sig bättre service på en personlig
nivå i en mindre butik. Att en handelplats kan fungera som en mötesplats kunder
emellan är ytterligare en vikig faktor som diskuterats. Även här föredrar kunderna
citykärnor framför externa handelsplatser, eftersom de kan bidra med olika ställen där
tid för det sociala samspelet ges, dessa kan vara torg, restauranger, caféer, biografer,
promenadstråk et cetera. Betydande är att dessa ställen finns, vilket gör att ett besök i en
citykärna inte alltid har shoppning som huvudsyfte.
Tillgänglighet – Kategorin kopplas oftast till hur enkelt det är att ta sig till och från en
plats i jämförelse med en annan. Då många kunder idag ofta tar sig till platser med
något fordon blir det således vägar och parkeringar som utgör den viktigaste aspekten
under denna byggsten. Inom kategorin kan vi därför urskilja att den externa handeln har
en stor fördel då dessa handelplatser ofta är placerade i utkanten av städerna och
tillhandahåller stora parkeringsplatser som många gånger är gratis. Parkeringen är den
anläggning som först kommuniceras med besökaren varför denne har en stor påverkan
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på inställning och förväntan. Kategorin kan också kopplas till relevant information och
verktyg som enkelt kan kommuniceras besökaren där mycket hänger på hur väl denne
känner till platsen. I en citykärna kan det, utan god och tillgänglig information, vara
svårt att orientera sig och det finns en tendens att endast ett fåtal gator utgör
shoppingstråket. På externa handelsplatser tycks det lättare att hitta då dessa många
gånger ligger under ett och samma tak.
Riskbedömning – Att shopping förknippas med trygghet ligger ofta som en
undermedveten aspekt då många tar för givet att det inte finns några risker med att
besöka en handelsplats. Det är därför en svårapplicerad kategori som bygger något på
föregående byggsten genom att handelplatser ska kunna erbjuda trygga rörelsemönster
såväl i, som till och från platsen. Att skilja trafiken från en handelsplats kan vara en
aspekt där extern handeln lyckats bra genom stora parkeringsytor utanför
köpcentrumen. I cityhandeln är det svårare att stänga ute trafiken då leveranser måste
kunna nå distributörerna. Dock går det att, utifrån kundens perspektiv, argumentera för
en otrafikerad miljö som minskar risker för olyckor är att föredra. Likväl ser vi inom
denna kategori att det inom servicelandskapet är essentiellt att hela tiden fräscha upp
och renovera olika ställen för att förefalla en trevlig och riskfri miljö.
Transparens – Sista kategorin har kopplats till utbud och öppenhet mellan företag och
kund. Ju mer information som blir tillgänglig kunden desto mer önskvärd öppenhet.
Denna del kan innehålla att kundens förväntningar besvaras vid ett besök på en
handelsplats. Här spelar självklart produkterna en stor roll eftersom det är dessa kunden
får med sig hem efter ett besök och ofta de som genererar i bra eller dåliga minnen av
butiken och platsen. För hela handelsplatser blir det dock inte utbudet av produkter som
står i centrum utan här fokuseras det på totalupplevelsen. Det är därav nödvändigt att
företagen levererar och erbjuder det som kunderna förväntar sig och detta gör att hela
handelsagglomerationer tillsammans måste ha klart för sig vad det är man vill att
besökaren ska få med sig när de åker därifrån. Det är således komplicerat för en
cityhandel med många mindre aktörer att få en gemensam bild av vad kunden vill ha,
ändå finns det goda exempel där detta faktiskt fungerar. Dock måste en fördel för
externhandeln påvisas även här, där det ofta finns en huvudorganisation som styr med
en klar strategi för hur leverans och erbjudande ska utformas.

55

Genom dessa element kan vi se att det finns många faktorer som utmanar cityhandeln i
den rådande konkurrensen handelsplatser emellan. Dock kan det konstateras att samtliga
grundstenar går att arbeta med, oavsett handelsplats, för att möta det som kunderna
efterfrågar. Servicelandskapets utformning och attraktivitet spelar för många kunder
således en essentiell roll i val av handelsplats men utöver detta har det också
argumenterats för att värden på en handelsplats ska kunna kommuniceras kunden krävs
det att man hela tiden jobbar med förändringar och nya attribut, som överträffar kundens
förväntningar. Nyheter i form av nya butiker eller nya utmärkande egenskaper har visat
sig vara goda potentiella ”lockbeten” som handelsplatser ständigt bör arbeta med. Det
har dessutom motiverats att för skapandet av en unicitet räcker det inte endast med att
rusta upp miljön och erbjuda ett attraktivt servicelandskap, utan kunden eftersöker
ytterligare värden som relationer och vikten av att bli sedd som kund. Här kan det
konstateras att detaljhandeln har en god förutsättning med det personliga mötet mellan
personal och kund som sker i butiker. Det krävs emellertid att samtliga butiker arbetar
med service och olika lojalitetsprogram som håller kvar kunderna och skapar
långsiktiga relationer.

5.1.2 Aktiviteter i en stadskärna
Hur kan shopping integreras med aktiviteter för att berika upplevelsen i en stadskärna?
Det har tidigare argumenterats att dagens konsument är krävande, präglas av tidsbrist
och erbjuds ett växande handelsutbud, vilket är något som får konsekvenser för aktörer
verksamma inom handeln. Ökad internetanvändning kan under denna kategori vara en
huvudsaklig faktor dock har det framstått att den trendiga konsumenten vill fylla sin tid
med berikande upplevelser som är meningsfulla. Att integrera shopping med andra
aktiviteter på ett bredare plan kan därför vara ett sätt för handelsplatser att differentiera
sig gentemot konkurrenter och på så vis skapa ett mervärde för kunden.

Det har tidigare framkommit att shopping innefattar mycket mer än själva inköpet av en
produkt, vilket är något som måste beaktas av handelsaktörerna. Ett mångfacetterat
utbud och en variation på upplevelser kan argumenteras viktiga för att tillfredsställa
konsumenten. Då det råder konsensus om att evenemang och olika tillställningar på en
handelsplats bidrar till en attraktiv miljö kan det tänkas vara det som framförallt
cityhandeln ska satsa på i framtiden. Även om en torghandel har presenterats och inte
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fått det genomslag som önskats kan det vara värdefullt att prova en annan variant eller
ett en helt annan tillställning som visar på förnyelse. Vi ser redan att syftet med ett
besök i citykärnan inte nödvändigtvis behöver vara shopping utan det finns andra
faktorer som lockar konsumenten. Det har framkommit att kunder efterfrågar ett
attraktivt servicelandskap med attribut så som rik kultur, närhet till naturen och större
nöjesutbud.
I denna studie har det funnits en tendens att manliga och kvinnliga shoppare upplever
shopping på olika sätt varför det blir viktigt att ta hänsyn till båda genus aspekter vid
utformningen av serviceutbudet. Servicelandskapet måste generera värde för båda
kategorierna för att förefalla attraktivt där intresse från respektive genus måste tas i
beaktning och upplevelser och evenemang bör attrahera båda parter. Det går att
konstatera att konsumenter som trivs i en omgivning konsumerar mer, vilket är positivt
för handeln. Den slutsats som vi drar efter denna studie är att kvinnliga shoppare ofta
ser shopping som ett nöje i sig självt medan den manlige shopparen ofta ser det mer
som ett nödvändigt ont. Detta medför argument för att evenemang och andra
upplevelser bör ha en mer manlig riktning för att få dessa stanna på platsen längre och
därmed konsumera mer. Den manliga shopparen handlar generellt mer sällan, ofta för
mer pengar och är många gånger mer lojala än den kvinnliga, vilket medför att det för
en handelsplats blir viktigt att få dem att återkomma just dit och därmed bör man arbeta
fram program passande för denna målgrupp.

5.1.3 Värdet av samarbete
Hur kan aktörerna i cityhandeln på olika sätt samverka för att gemensamt bidra med
värdehöjande element för konsumenten?

Då konsumentens helhetsupplevelse är viktig för valet av handelsplats blir det
essentiellt för handelsaktörer att samarbeta för att på bästa sätt främja den bilden.
Aktörer i city måste komma till insikt om att det är helheten som räknas och att kunder
ofta har ett holistiskt perspektiv på platser där många olika attribut värdesätts. Det har i
teorin framkommit att handelsplatser bör samarbeta för att locka kunden till själva
platsen och när kunden väl är där, kan konkurrens ske sinsemellan. Det kan konstateras
att kunden värdesätter om aktörer kan och vågar rekommendera en konkurrent eftersom
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detta skapar förtroende hos kunderna. Det är således viktigt att aktörerna som verkar på
en och samma plats har en bra relation och litar på att samtliga levererar och bidrar med
en god bild av platsen så att kunderna vill komma tillbaka. Det kan konstateras att mer
öppenhet och ärlighet efterfrågas vilket i längden genererar ökad lönsamhet för
respektive verksamhet.

Olika evenemang kan vara en väg till förbättrat samarbete där många olika
verksamheter integreras. Likväl kan det fastställas att ett gemensamt övergripande mål
är att eftersträva, vilket har påvisats svårt för cityhandeln där många aktörer i olika
branscher verkar med olika förutsättningar. Återigen är det helhetsbilden som måste
beaktas, dessutom eftersträvar samtliga ett gemensamt mål, att öka lönsamheten. Dock
har det diskuterats att handeln måste anpassa sig efter rådande omständigheter och
förändringar som sker vilket gör att det går att argumentera för en gemensam
paraplyorganisation där olika strategier sätts upp som anpassas den verkliga bilden av
platsen ur ett kundperspektiv.

5.2 Rekommendationer
Ytterligare slutsatser som dragits från fallstudien presenteras i form av en modell där
olika förslag och rekommendationer till värdehöjande element i Kalmar City ges.
Förslagen kan med viss modifikation anses allomfattande till städer av liknande storlek
och förutsättningar som Kalmar.
Tillgänglighet

•Gemensamma öppettider
•Goda parkeringsmöjligheter
•Utvidgad citykärna

•Gemensam strategi för samtliga handelsaktörer
•Paraplyorganisation
Samverkan
•Integration mellan olika branscher

Pärlor

Mötesplatser

Närhet till
naturen

•Lyft fram särskilda ”pärlor” som erbjuder något utöver det vanliga
•Nyheter i form av nya aktörer
•Bevara kulturen – unika kärnan som talar för platsens själ
•Öppna torg och gator som inbjuder till trevliga möten
•Ställen att slå sig ner på – bänkar (värmebänkar under vintertid)
•Evenemang och aktiviteter
•Levande interiör och exteriör
•Promenadstråk vid havet (känslan av att vara nära vatten)
•Ljus och ljud som bidrar till välmående upplevelser

•Anpassning efter rådande omständigheter
•Experimentera – fungerar inte torghandel, testa något annat då förändring lockar
Ständig
58 gör bra
förändring •Våga se framåt och ta efter saker som andra

Då Kalmar city präglas av unika element så som kullerstensgator, äldre byggnader och
mysig atmosfär anser vi det svårt för nya handelsplatser att kopiera dessa element varför
det är betydande för cityhandeln att lyfta fram dessa attribut. Att handeln även fungerar
som mötesplats för många konsumenter blir också betydande då möjligheten till detta
måste främjas. Vi bedömer det således viktigt att staden kontinuerligt arbetar med
mötesmöjligheter i form av öppettider, tillgänglighet och trevliga miljöer. Caféer,
restauranger och barer bör även dessa integreras i frågan om upplevelser i handeln då de
utgör en viktig komponent i konsumentens helhetsupplevelse. Vidare tycker vi att
ständigt arbete med nyheter bör intensifieras samt att olika förändringar sker som gör att
en nyfikenhet hos kunden väcks. Vi ser även en möjlighet att Kalmar city integreras mer
med havet som naturupplevelse där promenadstråk och fler caféer och sittplatser
ansluts. För att få en levande stadskärna året runt kan det förslagsvis placeras ut
värmebänkar samt mer belysning kring promenadstråken. Vidare bör servicelandskapet
erbjuda mer levande interiör och exteriör som skapar en känsla av naturnära, levande
och genuin miljö. Slutligen kan det konstateras att goda samarbeten är det som utgör
kärnan i den värdeskapande processen varför vi förespråkar en paraplyorganisation som
integrerar samtliga branscher och aktörer där man i samråd med kommunal verksamhet
enklare kan sätta strategier och planera för kommande evenemang.

5.3 Implikationer för vidare forskning
Under studien har det framkommit att vidare fördjupning av vissa delar kan anses
intressant för framtida forskning. Då vi har identifierat en skillnad mellan manligt och
kvinnligt shoppingbeteende, som berörts kortfattat i diskussionen, ser vi en möjlighet att
kunna vidareutveckla denna del. En ytterligare implikation skulle kunna dras till
uppsatsens syfte där en jämförelse mellan två skilda städer kan göras. Ett exempel är att
i Kalmars fall jämföra staden med en liknande i handelsutbud, storlek,
befolkningsmängd och läge. Denna studie har präglats av en intern konkurrenssituation
men frågan om attraktiva handelsplatser kan tydas från ett mer holistiskt perspektiv där
forskningen,
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7. Bilagor
7.1 Bilaga 1
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7.2 Bilaga 2
Presentation av fokusgruppen
Fokusgruppen, som hade två sammankomster, innehöll sammanlagt 11 personer som
presenteras nedan:

Man 18 år – studerande (ensamstående)
Kvinna 18 år – heltidsarbetande (ensamstående)
Man 25 år – studerande (sambo)
Kvinna 25 år – heltidsarbetande (sambo)
Kvinna 30 år – deltidsarbetare (sambo)
Man 32 år – heltidsarbetare (ensamstående)
Kvinna 39 år – småbarnsmamma, heltidsarbetande (gift)
Kvinna 49 år – utflyttade barn, deltidsarbetande (gift)
Kvinna 55 år – utflyttande barn, heltidsarbetande (gift)
Man 56år – utflyttade barn, heltidsarbetande (gift)
Äldre kvinna 82 år – pensionär (gift)
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7.3 Bilaga 3
Intervjuguide till fokusgruppen
1.

Vad betyder shopping för dig?

2.

Vad relaterar du till när du hör ordet shopping?

3.

Hur shoppar du helst?

4.

Hur ser en bra shoppingrunda ut för dig?

5.

Var shoppar du helst?

6.

Diskutera skillnader mellan handelsplatser – externa/stadskärnor

7.

Vilka egenskaper i en shoppingmiljö är viktiga för dig?

8.

Vad får dig att spendera längre tid på en shoppingplats?

9.

Är syftet alltid shopping i ett besök på en handelsplats?

10. Hur tror du framtidens shopping kommer att se ut?

11. Hur upplever ni shoppingen i Kalmar?
12. Sedan Hansa City byggdes, har era shoppingmönster förändrats?
13. På vilken handelsplats i Kalmar handlar ni helst?
14. Hur tar ni er till respektive handelsplats?
15. Saknar ni något i någon handelsplats? Vad är bra i resp. handelsplats?
16. Vid vilka tillfällen shoppar du helst?
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7.4 Bilaga 4
Intervjuguide till personliga intervjuer
1. Hur ser din generella bild ut av handeln?
2. Märker du någon stor förändring?
3. Hur upplever du Kalmar som handelsstad?
4. Hur upplever du att samarbete/konkurrens fungerar?
5. Finns några konkreta samarbeten? Konkurrenssvårigheter?
6. Hur upplever du att samarbete och konkurrens mellan citykärnan och Hansa City
fungerar?
7. Hur fungerar samarbetet/kommunikationen mellan det offentliga och
handelsaktörerna i city?

8. Hur arbetar man med handeln i destinationsutvecklingen av staden?
9. Har ni någon uppfattning av hur besökare upplever Kalmar som handelsstad?
10. Har aktörerna något att säga till om vad gäller utformning/stadsplanering?
11. Vem sitter på beslut gällande infrastruktur/offentliga toaletter/öppettider?

12. Hur jobbar man med att skapa och upprätthålla ett levande centrum idag?
13. Hur ser framtida stads-/centrumplaneringen ut i Kalmar?
14. Vilka fysiska egenskaper tror du är avgörande för val av handelsplats för den
enskilda kunden?
15. Varför tror du att man som kund väljer city fram Hansa och vice versa?
16. Upplever du att det saknas något i City som kan tänkas locka till sig kunder?

17. Hur ser du på kopplingen mellan shopping och upplevelser?
18. Hur kan upplevelser och shopping integreras?

19. Hur tror du framtidens shoppare ser ut? Vad söker den framtida konsumenten?
20. Vilken plats som shoppingdestination kommer citykärnor få?
21. Vilken plats som shoppingdestination kommer externhandeln få?
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och
konkurrenskraftig kompetens.
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus.

Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar/351 95 Växjö
Telefon 0772-28 80 00
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