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Syftet med studien är att utforska hur relationsbyggandet präglas av de olika köpkanaler 
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Purpose  
The purpose of the study is to explore how the creation of a relationship is incused by 
different buying channels that exist in today's virtual and traditional commerce 
environment, as well as examining how the relationships between customers and 
businesses are affected by the integration between channels. Furthermore, we want to 
clarify and analyze whether the servicescape can foster the relationship. The two 
research questions that were formulated in the context are:  What distinguishes the 
creation of relationships between consumers and businesses, when it comes to e-
commerce and the physical store? What impact does the use of omnichannels have on 
creating relationships? 
 

Method 
The study was conducted through a qualitative approach in which semi-structured 
interviews were used for the collection of empirical data. In total we interviewed seven 
people who are working in the chosen field of research. Furthermore, the study has been 
conducted through an abductive approach where we adapted the theory collected along 
the way.  
 

Conclusion  
Through the study we have found trends that shows that omnichannel retailing is going 
to be a survival factor. We can see big differences between how relationships are 
created in the trade channels e-commerce and physical store, where the use of 
omnichannels can help to even out the differences. Furthermore, we have found that the 
servicescape is of great importance when it comes to creating relationships. We can see 
that it is under development, where the interaction between the virtual and traditional 
servicscape becomes increasingly important.  
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1 Inledning 
I följande kapitel kommer vi introducera det forskningsområde som behandlas under 

studiens gång. En bakgrund av ämnet kommer att tas upp för att ge läsaren en tydligare 

bild och förståelse för vad arbetet kommer handla om. Vidare följer en 

problemdiskussion, problemformulering samt syfte och frågeställningar. I slutet av 

avsnittet presenteras de avgränsningar vi gjort, samt hur resterande arbete kommer att 

disponeras.  

 
1.1 Bakgrund  
Om du pausar en sekund och tänker tillbaka på ditt senaste inköp, försök då minnas hur 

köpet gick till. Stod du i en butik där en säljare hjälpte dig finna rätt produkt, eller satt 

du hemma i soffan med datorn i knät och förflyttade dig snabbt mellan olika hemsidor? 

Kanske valde du att enbart använda en handelskanal, eller var det en kombination som 

hjälpte dig med ditt slutgiltiga beslut? Skälet till varför vi frågar är att människor i 

dagens samhälle har stora möjligheter att välja hur dem vill konsumera. I det hänseendet 

spelar internet en betydelsefull roll, då det skapat en plattform som reformerat vårt sätt 

att leva. Förändringen som uppstått är en av de största omställningarna som skett 

människan i modern tid (Turban, King, Liang och Turban 2015).  

 

Att konsumera är idag en enkel process (Dahlén och Lange 2003) och det uppkommer 

ständigt nya applikationer, lösningar och program som ska göra vardagen enklare för 

konsumenten. Det gör att kunden bekvämt kan välja mellan olika företag att handla av, 

utifrån egna preferenser såsom tid, plats och språk (Rad, Ghorabi, Rafiee och Rad 

2015). Inträdesbarriärerna för att starta e-handel är låga då det inte existerar några större 

krav på avancerad teknologi. Det har i sin tur medfört att det finns ett stort utbud av 

olika aktörer som skapar en konkurrenskraftig marknad (Laudon och Traver 2013). Sett 

ur ett företagsperspektiv uppkommer dessvärre en större illojalitet i samband med att 

kunden aldrig är längre bort än ett ”klick” från konkurrenterna (Chang, Wu och Lin 

2014; Vijayasarathy 2002). En person kan exempelvis befinna sig i en butik och 

granska en specifik produkt samtidigt som de handlar samma produkt från en 

konkurrent (Postnord 2015).  

 

Utvecklingen av tekniken har således genererat att kunden primärt har två vägar att 

välja mellan, den fysiska butiken och e-handel. Vid handel i den fysiska butiken kan 
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kunden använda samtliga av sina sinnen i shoppingupplevelsen (Zhang, Farris, Irvin, 

Kushwaha, Steenburgh och Weitz 2010). Inom e-handel markeras avsaknaden av fysiskt 

intryck som en begränsningsfaktor, medan bekvämligheten och tidsbesparingen är 

aspekter som främjar (Al-Debei, Akroush och Ashouri 2015). De olika  kanalerna har 

följaktligen skilda sätt att fånga in kunden i köpprocessen. Turban et al. (2015) 

framhåller att det är angeläget att företag arbetar för att ge kunden en positiv upplevelse 

som kan möjliggöra en vidare relation mellan partnerna. På grund av att gemene mans 

konsumtionssätt förändrats har de traditionella och virtuella handelskanalerna smält 

samman allt mer och nya strategier har växt fram för att nå kunden.   

 

Företag väljer nämligen ofta att synas i olika kanaler och i en studie genomförd av 

Postnord (2015) visade det sig att 56 procent av alla företag väljer att sälja sina 

produkter genom fler än endast en kanal. Den höga procentsatsen är ingalunda oväntad 

då konsumenterna rör sig mer mellan kanalerna än aldrig förr. Hela 38 procent av 

konsumenterna som svarade i undersökningen angav att de väljer att använda mer än en 

kanal under köpprocessen. Det finns två olika tillvägagångssätt som behandlar 

användandet av flervägskanaler, multi och omnihandel. Multihandel är när företag 

använder fler kanaler än en för att nå fram till kunden (Lewis, Foster och Whysall 

2014). Ett annat tillvägagångssätt är omnihandel, där kanalerna är fullt integrerade och 

kunden kan röra sig fritt mellan dem under köpprocessen (Verhoef, Kannan och Inman 

2015).  

 

Det är konsumenterna som styr utvecklingen genom att de efterfrågar valmöjligheter. 

Gummesson (2008) diskuterar att upphovet till det maktskifte som skett är internets 

framfart. Författaren belyser bland annat att företag förr kunde besluta vilken 

information de ville förmedla, medan det i dagens samhälle är svårt att kontrollera vad 

kunden tar del av. Saeed, Grover och Hwang (2005) instämmer och låter förstå att 

internet gör det enklare för konsumenterna att jämföra företag, vilket gjort det svårare 

för företag att skapa konkurrensfördelar. Kumar, Sunder och Ramaseshan (2011) 

klargör att kunden fått mer makt vilket drivit en förflyttning av fokus i 

handelsprocessen, där kunden och relationen hamnat i centrum i stället för produkterna. 
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1.2 Problemdiskussion  
De handelskanaler företag främst använder är fysisk butik samt e-handel och de två 

kanalerna skiljer sig åt beträffande flertalet aspekter. Sammantaget menar Miles, Miles 

och Cannon (2012) att kunder som handlar i butik påverkas av olika sinnesintryck och 

att det inte är möjligt att interagera på samma sätt online. Faktum är att många som 

bedriver en fysisk butik i slutändan inte ser något annat val än att addera e-handel till 

sin verksamhet (Lewis, Foster och Whysall 2014). Piotrowicz och Cuthbertson (2014) 

omnämner att det är centralt att förstå olika behov kunder har beträffande deras 

handelsupplevelse, något som inte får glömmas bort. Författarna konstaterar att alla 

kunder kanske inte känner sig intresserade av att handla via teknologin alternativt 

fysiska butiken och därmed har båda handelssätten fortsatt relevans i köpprocessen.  

 

Som vi tidigare berört har den senaste tidens utveckling genererat en sammanväxt 

mellan plattformarna, där multihandel och omnihandel lyfts fram i sammanhanget. Hur 

företag än väljer att integrera sina kanaler finns det enligt Berman och Thelen (2004) 

styrkor och svagheter med de olika kombinationerna. Dock menar författarna att det är 

fördelaktigt att använda någon form av flerkanalstrategi då kanalerna kan komplettera 

varandras svagheter. Reardon och McCorkle (2002) påpekar att de som använder sig av 

en flerkanalstrategi kan optimera servicen utifrån sin kundkrets och därmed enklare 

möta kundernas varierande preferenser. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) tydliggör att 

företag inte får försumma sina kunders skilda krav när de använder en flerkanalsstrategi. 

Författarna framhåller att det är upp till kunderna att bestämma genom vilken kanal de 

vill interagera med företaget. 

 

Kunderna rör sig över gränserna inom omnihandel och därför är det är viktigt att 

kanalerna efterliknar varandra, eftersom mötet på en plattform kan influera mötet på 

nästa (Solomon, Barmossy och Askegaard 2014). Piotrowicz och Cuthbertson (2014) 

låter förstå att företag som använder omnihandel kan möta kunden med samma budskap 

i flera kanaler. Dock framhäver författarna att en brist på konsensus mellan budskapen 

som framförs via kanalerna är en stor utmaning. Bell, Gallino och Moreno (2015) 

accentuerar att användandet av omnihandel kan vara fördelaktigt då kunden har 

möjlighet att välja hur och när den vill interagera med företaget. Därmed kan kundens 

behov och önskemål tillgodoses i en större utsträckning.  

 



 

 4 

De olika valmöjligheterna företag erbjuder leder till att kundrelationen kan byggas på 

olika sätt. Godsons (2009) uppfattning om relationer är att det är ett fenomen som 

uppstår när människor är sammanlänkade. Författaren har som åsikt att olika parter kan 

inverka på varandra genom handlingar, känslor och beteenden. Grönroos (2008) anser 

att relationen är den mest betydande faktorn mellan de två parterna då den kan influera 

den attityd kunderna har gentemot företaget, vilken är viktig för framtida relationer. Att 

skapa en stark relation till kunden är något som konstaterats är av stor vikt för 

organisationer (Harrigan, Ramsey och Ibbotson 2011; Chang och Wenig 2012; Roberts 

och Grover 2012; Kumar et al. 2011).  

 

Det är angeläget att värna om sina kunder oavsett vilken kanal de väljer att handla via. 

Att attrahera nya kunder och knyta relationer till dem är beräknat att kosta fem gånger 

så mycket som att behålla en befintlig kund (Kahn 1995; Kotler 2003). Det är även 

konstaterat att kunder blir allt mer lönsamma över en längre period (Battor 2010), vilket 

styrker det faktum att det är fördelaktigt att skapa och bibehålla relationer. Vikten av att 

knyta starka relationer till kunden kan ses som uppenbart. Vad vi vill belysa med 

resonemanget är emellertid hur viktigt det är att behålla dem i ett längre perspektiv, 

oavsett vilken kanal de handlar i. Vidare finner Gummesson (2008) att 

relationsskapandet inte längre enbart pågår i dem traditionella servicelandskapen, utan 

att allt mer av relationsskapandet har förlagts till dem virtuella servicelandskapen. 

Författaren anser inte att det ska ersätta det traditionella servicelandskapet och sättet 

relationerna skapas där, utan det ska i stället ses som ett hjälpmedel för att knyta 

kontakten.  
 

Battor (2010) anser att det är en stor resurs att ha en hög kunskap om sina kunder, då det 

kan hjälpa företag att ligga i framkant när det kommer till konsumenternas efterfrågan. 

Enligt Roberts och Grover (2012) är konkurrensen, nya kundkrav, globaliseringen samt 

den utvecklade tekniken grunden till att en ny miljö skapas. Vidare resonerar författarna 

om att det är väsentligt för organisationer att kartlägga konsumenternas nya vanor för att 

kunna skapa en förståelse för sina kunder. Chang och Wening (2012) lyfter fram att 

företag måste utveckla nya teknologiska lösningar i syfte att skapa starka 

kundrelationer. Roberts och Grover (2012) betonar att teknologin som existerar har 

förenklat processen att samla information om sina kunder och därmed lära känna dem.  
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Storbacka och Lehtinen (2012) har som åsikt att företag ofta använder en standardiserad 

strategi för att samspela med kunderna. Dock framhåller författarna att det blivit extra 

viktigt att tillgodose de individuella önskemål kunder har, i syfte att vara fortsatt 

konkurrenskraftiga. Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer och Johnston (2009) konstaterar 

att den senaste tidens utveckling gjort att kundbeteendet såväl som sättet företag når ut 

till sina kunder har förändrats. Kumar et al. (2011) formulerar att progressionen som 

äger rum tvingar företag att ha ett ökat kundfokus. Johns, Low, och Blackman (2009) 

fastställer att tidigare forskning gällande relationer och relationsmarknadsföring främst 

handlar om mötet som sker i den fysiska butiken, men att det är i förändring i och med 

de nya handelssätten.  

 

Att skapa kundrelationer och lojalitet är viktigt för att företag ska hålla sig fortsatt 

konkurrenskraftiga, både när det kommer till den fysiska butiken och e-handel (Chang 

et al. 2014). Med det i beaktning ser vi ett problemområde och vi ställer oss frågande 

hur en stark kundrelation kan byggas när så många förändringar sker i köpprocessen. 

Genom starkare relationer kan företag växa och stärka sin position på marknaden.  

Problemet grundar sig i att det är många beståndsdelar som spelar in i processen, 

framförallt med de nya faktorer som tillkommit. Vi har identifierat ett område som är av 

intresse att belysa vilket leder oss vidare in i vår problemformulering.  

 

1.3 Problemformulering och frågeställningar  
Oavsett vilken kanal ett företag väljer att sälja genom gynnas de av att en relation 

skapas till kunden. I en fysisk butik finns fördelar i att kunden kan använda olika sorters 

sinnesintryck under handeln. I den digitala butiken kan kunden i lugn och ro jämföra 

erbjudanden och bekvämt handla från sitt eget hem. Sedan finns även den nya 

konstellationen att ta i beaktning, omnihandel, där företagen integrerar sina kanaler. Av 

tidigare nämnd argumentation ser vi ett intressant område att undersöka, vilket leder till 

att vi ställer oss frågande till följande:   

x Hur särskiljer sig relationsbyggandet som sker mellan konsument och företag, 

inom e-handel och fysisk butik? 

x Vilken inverkan har användandet av omnihandel på relationsskapandet?  
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1.4  Syfte  
Syftet med studien är att utforska hur relationsbyggandet präglas av olika köpkanaler 

som existerar i dagens virtuella och traditionella handelsmiljö, samt undersöka hur 

relationen mellan kund och företag påverkas av en integration mellan kanalerna. Vidare 

vill vi klargöra och analysera huruvida servicelandskapet kan främja förhållandet.  
 

1.5 Avgränsningar och definitioner  
I avseende att skapa en tydlig studie har vi valt att avgränsa oss inom särskilda 

områden. Vi studerar enbart det relationsskapande som sker mellan kund och företag. 

Vidare har vi valt att fokusera på handeln med fysiska produkter och medvetet valt bort 

tjänstesektorn. Studien är fokuserad på de relationer och den kanalintegration som sker 

på den svenska marknaden. Vidare använder vi begreppen e-handel och omnihandel 

genom uppsatsens gång. När vi  behandlar e-handel syftar vi på den handel som bedrivs 

online genom mobiltelefonen eller webbplatser. Omnihandel ser vi utifrån integrationen 

mellan den fysiska butiken och e-handeln och tar därmed inte sociala medier eller dylikt 

i beaktning, trots att detta också är en del av omnihandel. 

 

1.6 Disposition   
Uppsatsen består av fem kapitel där figur 1 ger en översiktlig bild över hur 

arbetsprocessen har gått till. Vi har valt att i figuren lyfta fram de avsnitt vi anser har 

haft störst påverkan på studiens process. I det första kapitlet introducerar vi ämnet. I 

kapitlet har ett växelspel mellan problemdiskussionen och problemformuleringen varit 

en väsentlig faktor i hänseende att skapa en struktur för vidare arbete. I nästa kapitel 

redogörs studiens metod, där vi klargör varför vi valt det tillvägagångssätt vi använt. I 

kapitel tre går vi in på den teoretiska avsnittet vilket berör forskningsområdet vi riktat in 

oss på, ligger till grund för våra intervjuer samt utgör basen för kommande analys. 

Vidare följer kapitel fyra där vi har valt att väva samman studiens empiri och teori i en 

analys i avseendet att minska upprepningar. Alvehus (2013) poängterar att en 

kombination av de nämnda delarna minskar risken för upprepning samt underlättar 

tolkningen. Det vi funnit är att kapitel fyra har påverkat ett flertal av de andra avsnitten. 

Exempelvis fick vi efter insamlingen av empirin ändra studiens ansats, skriva om 

bakgrunden för att den skulle fungera bättre med kapitel fyra samt modifiera 

problemdiskussionen då den dåvarande inte grundades i lämplig data. En anledning till 

varför vi valde att se över och ändra många kapitel var för att stärka studiens röda tråd. 
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Till sist kommer det avslutande kapitlet, slutsatsen, där vi besvarar forskningsfrågor och 

syfte i en diskussion kring våra upptäckter.  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Självkonstruerad modell (Alvehus 2013 har givit inspiration).   
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2 Metod 
I kommande kapitel presenteras den metod som använts genom arbetets gång, med 

fokus på forskningsmetod och forskningsansats. Vidare följer en beskrivning av det 

tillvägagångssätt vi använt för datainsamling. Kapitlet syftar till att klargöra 

resonemanget angående metodval, samt redogöra kring studiens kvalitet och process.  

 
 
2.1 Forskningsmetod 
Holme och Solvang (1997) diskuterar att valet av metod bestäms utifrån syftet med 

undersökningen. Svenning (2003) framför i sin tur att metodvalet bör styras av studiens 

uppsatta frågeställningar. Bryman och Bell (2013) presenterar två olika 

forskningsansatser författare bör välja eller mixtra mellan vid utförandet av en 

vetenskaplig studie, den kvalitativa och kvantitativa ansatsen. Kvantitativ 

forskningsmetod behandlar matematiska siffror och statistiska analyser (Eliasson 2013). 

Olsson och Sörensen (2011) förklarar att den kvantitativa metoden grundar forskningen 

i hypoteser vilka prövas under studiens gång och är framtagna från teorin. Vår studie 

har en utgångspunkt i det kvalitativa tillvägagångsättet och vi kommer därmed inte 

presentera något resultat i form av siffror eller statistik.  
 

Kvalitativ metod innebär att olika sorters dokumentation, som införskaffats genom 

exempelvis djupintervjuer eller direkta observationer, används och analyseras 

(Denscombe 2009; Patton 2002). När det kommer till kvalitativ forskningsmetod blir 

avvikelserna markanta då tillvägagångssättet bidrar till att studien ges en djupare 

förståelse kring den enskilde individens upplevelser (Bryman och Bell 2013). 

Forskningsmetoden kan vid korrekt tillämpning ge en studie ett större djup när bred 

generalisering ska tillämpas (Eliasson 2013). Vid användandet av en kvalitativ metod 

krävs det att forskaren gör en mer genomgående undersökning (Bryman och Bell 2013), 

vilket i sin tur förenklar förståelsen och tolkningen av materialet (Merriam 2009).  Det 

är enligt Alvehus (2013) viktigt att forskare som använder en kvalitativ metod bearbetar 

den insamlade informationen då den ofta är komplex och kommer i stora mängder. 

Vidare förklarar författaren att komplexiteten grundas i att olika respondenter har skilda 

erfarenheter och bakgrunder. Ahrne och Svensson (2015) anser att forskaren måste 

sortera insamlad data för att därefter enbart addera den information som är relevant för 
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studien. Lyckas forskarna avlägsna de irrelevanta delarna ökar chansen att skapa 

intresseväckande och givande data kring området som studeras. 
     

Den kvalitativa metoden valdes utifrån syftet och skälet till varför vi fann metoden 

relevant är för att vi anser att den bringar större kunskap kring materialet, vilket vi anser 

gynnar vårt ämne. Bland annat är omnihandel ett relativt nytt begrepp och som även är 

under förändring. Det finns ett begränsat antal studier kring ämnet och därav anser vi att 

empirinsamling från en kvalitativ metod bidrar till en djupare förståelse. Våra 

frågeställningar är inte alltigenom specifikt ställda vilket också bidrog till valet av en 

kvalitativ studie. Vidare bedömde vi att en kvalitativ metod ger ett mer flexibelt 

arbetssätt, något som vi fann passande för undersökningen. Dock är vi medvetna om 

komplexiteten metoden medför och därför har vi lagt stor vikt vid att sortera det 

insamlade materialet och försökt få fram de partier som är mest intressanta för vår 

studie.  

 
2.2 Forskningsansats 
I en forskningsansats behandlas vanligtvis två olika ansatser, nämligen induktiv och 

deduktiv (Alvesson och Sköldberg 2009). Den induktiva ansatsen klargöres av May 

(2013) som att forskningen föregår teorin. Enligt Ahrne och Svensson (2015) gör 

ansatsen att empirin styr teorin. Studier som grundas i en induktiv ansats tillämpar en 

metod där forskarna först samlar in empiri och i efterhand samlar in en teoretisk 

förankring till forskningen (Yin 2013). Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) en 

deduktiv ansats och låter förstå att den uppstår då teori och verklighet avger en 

uppfattning. May (2013) beskriver att teorin bestäms först i en deduktiv ansats. Sedan 

samlas empiriskt material in, där målsättningen är att pröva data gentemot teorierna. Av 

de två ansatserna bedömer Alvesson och Sköldberg (2009) att en deduktiv ansats är det 

minst riskfyllda alternativet. Alvehus (2013) accentuerar att en induktiv ansats är 

mycket svårt att genomföra, då författaren hävdar att det är ologiskt att tänka sig att den 

kunskap forskaren har gällande teorier inte har någon påverkan på hur materialet tolkas. 
 

I vår process blev det steg vi tog efter att fastställandet av forskningens inriktning att 

samla in de teorier vi såg som väsentliga för att kunna besvara syftet och 

forskningsfrågorna. En deduktiv ansats blev därför det arbetssätt som föll naturligt för 

studiens tillvägagångssätt. Under studiens gång har vi dock inte följt den deduktiva 

ansatsen och vi fick göra en förändring angående forskningsansatsen. Bryman och Bell 
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(2013) har valt att jämföra de två nämnda ansatserna och kommit till fram till att en 

studie aldrig blir till hundra procent åt ett håll och genom ett växelspel mellan de två 

ansatserna uppstår i stället en abduktiv ansats. Alvesson och Sköldberg (2009) förklarar 

abduktion som en metod vilken har inslag av båda ansatser. Författarna klargör att det 

inte kan förenklas så pass att det enbart går se på det som ett rent växelspel mellan 

ansatserna, då metoden har egna karaktärsdrag.  
 

Efter vi samlat in det empiriska materialet och påbörjade analyskapitlet ville vi att 

endast den mest substantiella informationen skulle vara med. De frågor respondenterna 

främst valt att diskutera har automatiskt fått en mer framträdande del i studien och 

därför har viss teori tagits bort såväl som adderats efter att empirin samlades in. Den 

teoretiska och empiriska analysen är en av de mest vitala delarna i vår studie och därför 

upplevde vi det som viktigt att ha en bra koppling mellan teori och empiri. Vi är 

medvetna om att det skett ett växelspel mellan ansatserna och därmed kan studien ansats 

kategoriseras som abduktiv. 
 
2.3  Datainsamling 
Data kan samlas in genom varierande tillvägagångsätt (Merriam 2009; Patton 2002). 

Merriam (2009) skildrar att intervjuer som forskaren själv genomfört kan ses som 

primärdata, medan redan existerande material kan ses som sekundärdata. Olsson och 

Sörensen (2011) anser att information kan samlas genom flertalet metoder och särskiljer 

den kvalitativa och kvantitativa utgångspunkten. Vår studie har genomförts genom 

insamling av både sekundärdata och primärdata och har som tidigare konstaterats haft 

en kvalitativ utgångspunkt. 

 

2.3.1 Primärdata 
Booth, Colomb och Williams (2004) betonar att primärdata som samlas in kan ses som 

“rådata” bestående av material som inte är bearbetat. Vid användande av en kvalitativ 

metod framhäver Ghauri och Grønhaug (2010) att primärdata anpassas till 

forskningsfrågan då materialet insamlas av forskarna själva. Därutav kan data som 

samlas in styras eftersom forskarna kan välja att koppla frågorna till forskningsfrågan, 

med syftet att få extra djup i analysen. Vi har valt att samla in primärdata via intervjuer. 

Yin (2013) redogör för att intervjuer kan genomföras genom strukturerade intervjuer 

såväl som kvalitativa intervjuer. Vår intervjumetod har varit kvalitativ och beskrivs 

nedan.  
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Intervjuer 

Yin (2013) tydliggör att det kvalitativa intervjuformatet handlar om att skapa en social 

interaktion som kan leda till ett givande samtal och därför efterföljs inte ett exakt 

manus. Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) att kvalitativa intervjuer delas upp i 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Vi har använt oss av ett 

semistrukturerat intervjuformat där samtliga frågor har haft koppling till studiens 

forskningsfrågor eller syfte. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en 

intervjuguide som innehåller teman som skall behandlas (Bryman och Bell 2013). Vid 

utförandet av en intervju poängterar Gillham (2008) vikten av att ha hög flexibilitet, 

något som författaren framhäver att den semistrukturerade intervjumetoden har. Vidare 

konstateras att intervjuformen kan ta fram data av bra kvalitet. Backman (2012) 

understryker att forskare som använder intervjumetoden kan ha ett visst antal frågor 

som skall behandlas, men att frågorna bör anpassas alltefter intervjuns gång. Under 

intervjuerna har vi varit flexibla och anpassat frågorna utefter respondentens 

expertisområde. Har vi märkt att respondenten i fråga inte har så mycket insikt kring ett 

visst ämne ansåg vi det vara bättre att lämna den delen utanför intervjun och gå vidare 

till nästa tema. Vi upplevde att den strategin gav obetvingade diskussioner som fick till 

följd att respondenterna blev mer bekväma.    
 

Urval 

Proceduren beträffande hur forskare väljer ut sina intervjuobjekt är spridd (Bryman och 

Bell 2013; Andersen 2012). Johannessen och Tufte (2004) anser att valet av 

respondenter grundar sig i två faktorer, intervjuobjektens relevans och antal personer 

som skall intervjuas. Yin (2013) formulerar vikten av att göra urval som relaterar till 

den empiri forskaren behöver samla in. Författaren konstaterar huruvida att vid 

kvalitativ forskning är det främst avsiktliga urval som görs, då det vanligen skapar den 

mest intressanta empirin med avseende på studiens syfte. I vår studie har vi främst 

genomfört avsiktliga urval, där vi identifierat företag såväl som specifika personer vilka 

arbetar på olika sätt inom de områden vi kartlagt. Vi har använt oss av våra nyckelord 

för att finna respondenter utspridda på olika geografiska platser i Sverige, inom relevant 

expertisområde.  
 

Under några av våra intervjuer har vi fått tips om andra personer som respondenterna 

ansåg skulle kunna tillföra god kunskap till studien. Fenomenet som uppstår när 
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respondenter rekommenderar andra personer kallas enligt Weiss (1994) snöbollsurval. 

Denscombe (2009) anser att snöbollsurval effektiviserar processen att hitta respondenter 

som kan bidra till studien. Vid användandet av snöbollsurval finns risken att personen 

som rekommenderas är bekant med respondenten som gav referensen, vilket kan leda 

till obalans i studien då undersökningen kan bli vinklad åt ett visst håll (Small 2009). 

Det är en risk vi var medvetna om när gjorde valet att delvis använda snöbollsurval. De 

respondenter vi fick rekommenderade hade emellertid stor expertis inom området och vi 

upplever att snöbollsurvalet gjorde processen effektiv.  

  

Studiens respondenter är följande:  

Respondent Yrke Intervjuformat Datum 

Linda Ahnfeldt Marknadsstrateg, Starweb Skypeintervju 2016-04-27 

Anders Andersson Marketing Manager, Avensia Skypeintervju 2016-04-21 

Jonni Harrius Delivery Manager, Ateles Skypeintervju 2016-04-22 

Pernilla Nimmermark Business Analysist, Intersport Skypeintervju 2016-04-28 

Patrik Muller Marketing Executive, Dibs Skypeintervju 2016-05-02 

Arne Andersson E-handelsspecialist, PostNord Telefonintervju 2016-05-04 

Cecilia Larsson Visual Merchandiser, Swe Skypeintervju 2016-05-09 

 
 
2.3.2 Sekundärdata 
Enligt Olsson och Sörensen (2011) består sekundärdata av material som samlats in av 

forskare tidigare. Alvesson och Sköldberg (2009) betonar att sekundärdatas 

tillgänglighet av och till kan vara begränsad. I vår studie har vi använt sekundära källor 

som består av litteratur, rapporter, internetsidor samt vetenskapliga artiklar. Vi har 

genom studiens nyckelord sökt efter material som behandlar relationer, servicelandskap 

och de olika försäljningskanalerna. Merriam (2009) slår fast att forskare bör granska 

sekundära källor kritiskt då informationen som publiceras kan ha skrivits om samt 

tolkats av flera parter. Booth et al. (2004) instämmer och finner att sekundära källor ofta 

är omskrivna eller förenklade. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) skriver att 

forskare kan utgå från tre kriterier när de samlar in data; det ska finnas tillförlitlighet 

och kvalitet, en effektivitet som gör materialet lättillgänglig samt bör forskaren se över 

etiken i det som citeras.  
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Under studiens genomförande har vi försökt vara kritiska mot det material som använts. 

Vi har kontrollerat att de vetenskapliga artiklar och de böcker som använts kommer från 

tillförlitliga källor, samt att de rapporter och internetsidor vi brukat har en trovärdig 

avsändare. Majoriteten av det material vi valt att involvera i studien har vi funnit via 

databaser vi upplever är tillförlitliga, såsom Onesearch. Vår förhoppning är att det ska 

ha minskat risken att vi tagit del av material som är plagierat eller oetiskt hanterat. Vi 

har försökt generera en stor bredd och variation på källorna, då vi varit medvetna om att 

källor ofta kan vara partiska. Därmed är vår förhoppning att en större bredd kan ge 

studien ökad trovärdighet och kvalitet.  

 

2.3.3 Etiska krav 
I forskningsarbeten bör författare förhålla sig till de osynliga regler som existerar, 

kallade etiska regler (Booth et al. 2004). Vid rätt forskningsteknik skyddas de personer 

som deltar i processen och materialet tillämpas noggrant (Yin 2013). Enligt Denscombe 

(2009) ska forskare vara måna om de medverkande respondenternas värdighet och 

rättigheter. Det första vi gjorde var att kontakta respondenterna via mail och samtal där 

förfrågan om intervju framfördes, vi valde att samtidigt att presentera. Vi förmedlade i 

ett tidigt stadie hur intervjuerna skulle genomföras så respondenterna inte skulle 

uppleva några överraskningar när intervjun väl ägde rum.  
 

Vetenskaprådet (2011) presenterar fyra etiska principer som är viktiga att förhålla sig 

vid genomförande av forskning. Principerna är nyttjandekravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och informationskravet. Nyttjandekravet behandlar den data som 

samlas in och kravet är att materialet enbart får användas i den forskning som är 

godkänd av respondenten. Samtyckeskravet betyder att det är respondenternas val att 

medverka och forskaren måste därmed få det bekräftat. Konfidentialitetskravet 

behandlar att det material som respondenten bidrar med skall bevaras säkert. 

Informationskravet innebär att respondenterna skall göras medvetna om studiens syfte, 

samt i vilket avseende de medverkar i studien (Vetenskapsrådet 2011; Bryman 2011). 

Booth el al (2004) belyser informationskravet och samtyckekravet som två etiker 

forskare bör se över fortlöpande under forskningen.  
 

Vi har utfört ett arbete där vi försökt respektera de etiska principerna och med egen 

tolkning utifrån begreppen har vi försökt bemöta respondenterna som vi själva skulle 
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vilja bli bemötta. När vi kontaktade respondenterna förklarade vi syftet med studien 

samt varför vi ville att dem skulle delta. Det gjorde vi för att våra respondenter skulle ha 

möjligheten att grunda sitt beslut gällande huruvida de ville medverka eller inte. För att 

våra respondenter skulle känna sig trygga tillfrågade vi dem först om materialet fick 

spelas in. Vi informerade om vilket sätt materialet skulle hanteras på och förtydligade 

att det skulle raderas efter det blivit transkriberat, då det enbart skall nyttjas i vår studie. 

Innan vi påbörjade intervjuerna frågade vi även respondenterna ifall vi fick nämna dem 

vid namn i studien.  

 
2.4 Forskningskvalitet  
Att arbeta med hög validitet anser Dencombe (2009) handlar om att insamlad 

forskningsdata är trovärdig och täcker de uppsatta forskningsfrågorna. Andersen (2012) 

bryter ner begreppet validitet och förklarar fenomenet i två mindre begrepp som är 

giltighet och relevans. Giltighet behandlar hur tydlig kopplingen mellan den teoretiska 

referensramen och den empiriska insamlingen är i studien (Eriksson och Wiedersheim-

Paul 2014). Relevans fastställer hur relevant utvald teori och empiri är för 

problemformuleringen (Andersen 2012). Under arbetets gång har vi försökt vrida och 

vända på de teoretiska och empiriska delarna för att de ska passa vår 

problemformulering och vara relevanta för besvarande av syftet, då vi ville ha en 

tydlighet genom arbetets gång. Denscombe (2009) anser att validiteten grundar sig i hur 

teorin presenteras utifrån problemområdet. Sedan är det läsaren som i slutändan avgör 

och tolkar hur framstående studiens validitet är. Vi har arbetat för att hålla en 

genomtänkt röd tråd genom att försöka sammanlänka delarna i studien gentemot 

forskningsfrågan. 
 

Reliabilitet syftar till att förklara i vilken mån det insamlade materialet är tillförlitligt 

(Bryman 2011). Forskare vill uppnå en hög reliabilitet och för att nå dit krävs det att de 

undersökningar som görs under processens gång ska uppnå samma resultat vid varje 

tillfälle (Olsson och Sörensen 2011). Tyvärr är det komplicerat att replikera en 

undersökning då händelser och miljöer ständigt förändras (LeCompte och Goetz 1982). 

Eftersom vi använt semistrukturerade intervjuer tror vi att det  kan vara svårt att 

återskapa vår studie, då diskussionerna som förts under intervjuerna givit upphov till att 

olika frågor ställts. Vidare har det även gjort att intervjuerna gett skilda resultat 

beroende på vem vi intervjuat. Reliabilitetens utgång påverkas också av författarnas 

insamlande av data där skicklighet, kompetens och noggrannhet påverkar utfallet 
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(Patton 2002). Robson (2011) är av samma åsikt och anser att i en kvalitativ studie är 

forskarens noggrannhet vital för reliabiliteten. Vi har arbetat systematiskt under 

processen och försökt samla in material som är tillförlitligt. Dock är vi medvetna om att 

vårt använda tillvägagångssätt kan leda till att studien inte får samma resultat vid annat 

tillfälle.  

 
Två primära begrepp Lincoln och Guba (1994) belyser i en kvalitativ studie är 

trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten i en studie bevisas genom den insamlade 

informationens giltighet och tillförlitlighet (Bell 2005). Anledningen till att Lincoln och 

Guba (1994) väljer att lyfta fram alternativ till validitet och reliabilitet är att de anser att 

det finns fler beskrivningar av samma verklighet. Under processen har vi försökt att inte 

låta personliga uppfattningar och erfarenheter påverka studien. Vi har haft en öppen 

inställning till samtlig information som samlats in. Att tillämpa äkthet i en kvalitativ 

studie är svårt då situationer kan förändras (Lincoln och Guba 1994).  

 

2.5 Kunskapsprocessen  
Det första momentet i processen var finna ett forskningsalternativ som vi båda ansåg var 

av intresse. Vi ville att ämnet skulle vara intressant då vi bedömde att det skulle hjälpa 

oss att behålla en hög motivation och arbetsmoral genom arbetets gång. Efter mycket 

bollande av idéer var det tillslut extern hjälp som fick oss att ringa in ett specifikt 

område, vilket var omnihandel. Skälet till att vi fastnade för omnihandel var för att det 

är ett relativt outforskat område som samtidigt är högst aktuellt i dagens samhälle. När 

vi väl bestämt oss för att skriva om omnihandel var nästa fas att finna en inriktning. Vi 

ansåg att mötet som sker mellan kund och företag i köpprocessen har förändrats i och 

med teknologins framväxt och därför blev det området vi valde att undersöka. För att få 

ett större djup i ämnet valde vi att enbart fokusera på hur relationen byggs från ett 

företagsperspektiv.  
 

Därefter blev nästa steg i processen att samla in relevanta teorier i avseende att skapa en 

bild över hur strukturen skulle byggas upp. För att bygga upp en struktur som skulle 

fungera med våra tilltänkta forskningsfrågor valde vi att undersöka mycket data för att 

sedan välja ut det vi ansåg var substantiellt för studien. Vi utgick från en deduktiv 

ansats men för att behålla en stark röd tråd fann vi att en abduktiv ansats skulle passa 

studien bättre. När teorin var fullbordad var nästa steg att välja ut de intervjuobjekt vi 

bedömde skulle addera mest relevant kunskap till studien. Första tanken var att alla 
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intervjuer skulle vara personliga, men ganska snabbt insåg vi att den geografiska 

utspridningen av respondenterna skulle försvåra den aspekten. Vi bestämde oss då för 

att försöka ha samtliga intervjuer via Skype. Av de sju intervjuerna lyckades vi få sex 

stycken via Skype och en via telefonkontakt.  

 

Under intervjuerna använde vi oss av tematiserade frågor som utgick från 

forskningsfrågorna och syftet. Vi använda semistrukturerade frågor för att 

respondenterna skulle kunna resonera så fritt som möjligt. Vi spelade in samtliga 

intervjuer för att sedan transkribera ner dem på datorn. Vi valde att transkribera 

materialet omedelbart efter varje intervju då vi ansåg att minnet fortfarande var färskt, 

samt att det skulle vara den mest tidseffektiva metoden. När empirin skulle 

sammanställas förstod vi att det var risk för mycket upprepning och vi valde därför att 

skriva en empirisk och teoretisk analys. Vi bedömde det skulle förenkla läsningen och 

förståelsen för läsaren, genom att de två delarna ställs bredvid varandra. När vi skrev det 

sista kapitlet var vår intention att lyfta fram intressanta tankar och funderingar kring hur 

vi dragit slutsatser som är sammanhängande med syftet. 
 

2.6 Metodkritik 
Det finns för och nackdelar gällande olika metoder och således även med den 

kvalitativa forskningsmetoden. Bryman och Bell (2013) betonar att en svårighet som 

kan uppstå är när forskaren blir subjektiv och därigenom styr vad denne anser relevant. 

Denscombe (2009) anser att det är viktigt för kvalitativa forskare att visa en tydlighet i 

vilken utsträckning framförd data stämmer. De skall vara kritiska mot det insamlade 

materialet och vara medvetna om att det inte går att  bevisa att de kommit fram till något 

exakt. Vidare framhåller även Backman (2012) att det är viktig att vara kritisk mot sin 

studie. Den kritik vi vill rikta mot vår studie är följande:   
 

Forskningen vi bedrivit har behandlat det område vi själva finner intressant och det har 

således gjort att insamlad sekundär och primär data har präglats av det utvalda området. 

Vi har valt bort material vi ej funnit intressant eller aktuellt, vilket gör att vi ibland 

gränsar till att vara subjektiva i insamlande av data. Tillvägagångssättet gör att även 

insamlingen av material från respondenter genomsyras av vårt intresseområde. Det vi 

uppmärksammat i efterhand är att vi omedvetet gjort en avgränsning när vi valde 

intervjuobjekt, då majoriteten av respondenterna arbetar med omnihandel. Vi har tyvärr 

inte försökt få kontakt med företag som medvetet valt bort användandet av omnihandel 
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och i efterhand tror vi att ett sådant material skulle kunnat bidra med ett intressant 

perspektiv till studien.  

 

Som omnämnt i forskningskvaliteten kan den genomförda studien vara svår att 

återupprepa eftersom respondenterna inte fått identiska frågor. Det kändes relevant att 

ge respondenterna frågor som behandlade deras eget expertområde. Men med det 

utförandet har reliabiliteten påverkats då det uppstått en svårighet att replikera studien. 

Angående intervjuerna vill vi framhålla att vi planerat dem i god tid och strävat efter att 

skapa en god dialog med våra respondenter. Övrig kritik riktar vi mot studies 

intervjumetod, då merparten av intervjuerna genomförts via Skype eller telefon, något 

vi kan se som negativt då den fysiska kontakten till respondenterna försvinner och det 

blir svårare att bland annat tolka deras kroppsspråk. Vi är medvetna om att resultatet 

från studien inte kan generaliseras eller ses som ett “rätt”, utan resultaten syftar till att 

väcka diskussion och vidare tankegångar om ämnet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

3 Teoretisk referensram   
Uppkommande kapitel behandlar olika teorier vilka identifierats som centrala för 

studiens framtida process. Teorierna är uppdelade i mindre segment i form av 

underrubriker för att strukturera upp och enklare ge en läsaren en klar översikt av 

teserna vi valt att lyfta fram. 

 
3.1 Traditionella handelskanaler 
 
3.1.1 Den fysiska butiken  
Den fysiska butiken har sedan länge betraktats som en traditionell handelsplattform, där 

konsumenterna erbjuds shopping som blandas med social interaktion (Thufvesson 

2009). Plattformen är betydelsefull för konsumenter såväl som företag och enbart i 

Sverige sker det dagligen omkring 25 miljoner kundmöten (Söderlund 2012). Zhang et 

al. (2010) konstaterar att den fysiska butiken besitter stor konkurrenskraft trots att e-

handel tagit över stora delar av marknaden. Författarna förklarar att plattformen 

framförallt är fortsatt betydande för konsumenten. Enligt Cao (2014) beror det på att 

handel i den fysiska butiken är en upplevelse för kunden. Bäckström (2010) uppger i 

sammanhanget att utvecklingen gått från att konsumenter handlar för nyttans skull, till 

att bli allt mer av ett nöje. Holm, Ogvall och Larssson (2014) riktar uppmärksamheten 

mot att kunden ställer krav på personlig service. Författarna anser att det har medfört att 

den fysiska butikens konkurrenskraft stärks, då e-handel inte kan motsvara kravet på ett 

personligt bemötande. Det är emellertid högst väsentligt att skapa ett positivt intryck vid 

kundens besök i butiken, då hela nio av tio byter butik om de bedömer att upplevelsen 

var negativ (Sivadas och Perwitt 2000). Att skapa värde för kunden under mötet är 

essentiellt men en svår uppgift (Davis och Hodges 2012).  
 

Ur ett konsumentperspektiv går det att identifiera olika faktorer som kan sänka såväl 

höja värdet av upplevelsen i den fysiska butiken, där en faktor som identifierats är att 

kunden ges en möjlighet att beröra produkten innan köp (Parment och Ottosson 2013; 

Piotrowicz och Cuthbertson 2014). Berman och Thelen (2004) samt Müller (2008) 

belyser det som en viktig aspekt, då författarna insinuerar att en fysisk butik innehar en 

betydelsefull fördel genom att kunderna kan prova och känna på produkten under 

köpprocessen. Berman och Thelen (2004) understryker att handel i den fysiska butiken 

leder till att konsumenten omgående får ta med sin vara hem, vilket Zhang et al. (2010) 



 

 19 

anser är något som inger trygghet för konsumenten. Förtroende är också en viktig 

aspekt att ta i beaktning, vilket enligt Müller (2008) kan uppstå genom att företag bjuder 

in kunden att integrera. Det speglar även Enders och Jelassis (2000) åsikt, vilka 

dessutom belyser att kundmötet är ett tillfälle företag fördelaktigt kan använda för att 

bygga förtroende. Blomqvist, Dahl, Haeger och Storbacka (1999) resonerar kring att 

företag måste se till helheten för att lyckas och att det krävs mer än att enbart skapa en 

positiv känsla hos kunden vid mötet.   
 

En ogynnsam aspekt beträffande den fysiska butiken är att kunden av och till får 

uppleva väntetid, något som kan frambringa missnöje (Lou, Liberatore, Nydick, Chung, 

och Sloane 2003). Donovan och Rossiter (1982) uppger att känslorna som skapas av 

miljön kan influera konsumenten på flertalet sätt. Bland annat belyser författarna att 

samspelet med personalen kan påverkas. Företag som når framgång med att minimera 

köer och trängsel lyckas enligt Countryman och Jang (2006) göra att butiken upplevs 

mer behaglig. Lin (2004) slår fast att det första intrycket skapas när kunden tar klivet in 

i butiken och det sker innan kunden ens påbörjat interaktionen med personalen. För att 

framkalla positiva intryck skildrar Kurtz och Clow (1998) två strategier företag bör 

använda för att nå framgångsrikt resultat. Den första strategin behandlar kundens 

väntetid, där författarna anser företag bör fokusera på att stimulera kunden så att 

väntetiden upplevs kortare än den egentligen är. Vidare anser författarna att företag bör 

se över vilka strategiska förändringar som kan göras för att minska antalet människor 

som befinner inom samma område samtidigt.  

 

3.1.2 Traditionella servicelandskapet  
Det är vitalt att ha en genomtänkt och välutformad butiksmiljö (Baker 1986; Bitner 

1992). Solomon et al. (2014) fastslår att miljön kan generera konkurrensfördelar 

samtidigt som den kan göra intryck på de kunder som befinner sig i butiken. Begreppet 

”servicescape” skapades av Bitner (1992). Servicelandskapet som termen översätts till 

på svenska förklaras som en sammankoppling av service och landskap och konceptet 

behandlar butiksmiljön där kundupplevelser skapas (Normann 2001; Vilnai-Yavetz och 

Rafaeli 2006). Det traditionella servicelandskapet definierades av Namasivayam och 

Lin (2008) som en plats vilken formas av åtskilliga element. Platsen ger en möjlighet att 

använda verktyg såsom ljussättning och inredning för att kommunicera med kunden och 

således öka deras benägenhet att handla (Müller 2008; Keller 2001; Namasivayam och 

Lin 2008). Andra komponenter som ideligen förs på tal i sammanhanget är den 
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övergripande layouten och designen i butiken. Omständigheter som temperatur, musik 

och dofter är också faktorer som influerar det traditionella servicelandskapet 

(Namasivayam och Lin 2008; Kotler 1973).  

 

Bitner (1992) förklarar att människors beteende kan påverkas av servicelandskapet, 

samtidigt som det påverkar konsumentens upplevelse av företaget. Jackson och Shaw 

(2009) poängterar att den design och kvalitet som förekommer i butiken kan inverka på 

kundens attityd såväl som påverka huruvida ett köp kommer ske. Butiksmiljön gör ett 

avtryck på kunden och influerar således kvalitetupplevelsen (Reimer och Kuehn 2005; 

Countryman och Jang 2006). Vidare klargör Harris och Ezeh (2008) att 

servicelandskapets utformning och miljö ska framkalla en reaktion hos kunden. 

Författarna vill även lyfta fram vikten av att ett servicelandskap inte bara består av 

materiella ting, utan det som även står i centrum är immateriella ting. Teorin kan 

därutav ses som synonym med den tolkning Namasivayam och Lin (2008) framfört 

gällande servicelandskap, då även dem ser immateriella faktorer som högst väsentliga 

att ta i beaktning i samband med butiksmiljön.  

 

Kotler (1973) redogör att det går att kommunicera med konsumenten i tystnad genom 

att skapa en särskild atmosfär i butiken. Författaren menar att platsen där produkten 

inhandlas ska ge ett betydande värde. Kundens intryck av butikens miljö och utseende 

är speciellt viktigt eftersom det påverkar kundens förväntningar (Blodgett och 

Wakefield 1996; Mossberg 2015). Harris och Ezeh (2008) för servicelandskapet på tal i 

samband med kundens lojalitet till ett företag och uppger att kunden i den kontexten 

påverkas starkt via ett servicelandskap. Författarna lyfter fram vikten av att kunden ska 

betraktas som en del av servicelandskapet. Mossberg (2015) skildrar att 

servicelandskapet inverkar på människans reaktioner och beteende. Bitner (1992) 

accentuerar att servicelandskapet kan påverka kunden emotionellt såväl som 

psykologiskt. Om kunderna upplever trivsel i den miljö företaget skapat ökar chanserna 

att de återvänder för framtida handel (ibid). Utfallet av en lyckad servicemiljö kommer 

enligt Blodgett och Wakefield (1996) samt Donovan och Rossiter (1982) generera 

kunder som konsumerar för mer pengar, samt dröjer kvar längre i butiken.   
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3.1.3 Kundrelationer   
”Om du inte tar hand om dina kunder så gör någon annan det.” (Echeverri och 

Edvardsson 2002, ss. 195). Traditionellt sett uppkommer en kundrelation när när det 

sker ett utbyte mellan kund och företag. En relation skapas via transaktionen, dock finns 

en risk att den upphör när leveransen av köpet genomförts (Wikström och Normann 

1994). Vidare fastställer Grönroos (2008) att en kundrelation alstras genom en process 

där företag skapar, behåller och vidareutvecklar relationer. Författaren understryker att 

de attityder som finns hos konsumenterna dessutom har inflytande på inställningen 

gentemot företaget. Relationer kan bringa förmåner till både företag och konsumenter 

(Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler 2008). Bland annat leder fenomenet ofta till 

upprepade köp för konsumenten, något som genererar större vinst till företagen 

(Reichheld och Sasser 1990; Reichheld och Markey 2000). Företag inom 

konsumenthandeln befinner sig i en marknad där kravet är att ha ett starkt kundfokus 

(Godson 2009; Kumar et al. 2011; Laudon och Traver 2013; Roberts och Grover 2012). 

 

Wikström och Normann (1994) lyfter fram betydelsen av att kunder förses med 

skräddarsydda lösningar, då det är ett handlingssätt som kan främja djupare relationer. 

Författarna framhåller att en missbedömning som emellanåt uppstår i samband med 

skräddarsydda relationer är att företaget har en inställning där de enbart ser sig själva 

som ”investerare” i relationen. Godson (2009) tydliggör att det är fundamentalt att 

företag frambringar ett personligt värde i köpprocessen, då det gör att kunden håller fast 

vid relationen. Att kunden känner sig prioriterad och att servicen är personlig är viktiga 

faktorer författaren lyfter fram i samband med det. Laudon och Traver (2013) 

formulerar individanpassning som ett relevant begrepp när det kommer till 

kundrelationer. Wong och Sohal (2002) frångår emellertid skräddarsydda lösningar och 

lägger i stället fokus på företagens engagemang i byggandet av en relation. Ett sätt för 

att bygga och utvidga relationer är enligt författarna att få kunden mer engagerad i 

köpprocessen. Att engagemang är en viktig aspekt i relationsbyggandet är något 

Morgan och Hunt (1994) också konstaterar. De betonar att kvaliteten på relationen är 

avgörande för hur mycket engagemang kunden förmedlar i ett senare skede. Författarna 

tillägger att en kund anstränger sig mer för att hålla fast vid relationen om företaget 

lyckats skapa en kvalitet som stimulerar ett engagemang.  

 

För att tillfredsställa konsumentens behov anser Kahn (1995) att företag måste fokusera 

på att skapa en så kallad servicekvalitet. Servicekvalitet innefattar bland annat företagets 
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service, tillgänglighet och trovärdighet. Tsaur och Lin (2004) accentuerar att 

servicekvalitet exempelvis kan uppstå när kunden bemöts av personal. Ett sätt Ahmed 

och Rafiq (2000) identifierat för skapa en förhöjd servicekvalitet är att investera i 

personalen. Personal med hög förståelse och kunskap beträffande företaget 

förmedlar bättre service till kunderna. Zhang et al. (2010) konstaterar också att företag 

kan använda sin personal fördelaktigt i den fysiska butiken, då de adderar en service 

som kan leda till att kunden bedömer upplevelsen som värdefull. Mossberg (2015) 

finner att det är den professionella expertisen tillsammans med den personliga kontakten 

som är den styrande faktorn till att kundens behov tillfredsställs. Wilson et al. (2008) 

betonar att det ligger en stor vikt vid att ett företags ledning förmedlar en klar bild till 

personalen hur de vill att kunden ska bemötas. Ledningens direktiv ska enligt författarna 

leda till att frontpersonalen har bättre förutsättningar att förmedla rätt bild av företaget 

till kunden.  

 

Magnusson och Forssblad (2000) hävdar att frontpersonalens betydelse är under 

förändring, då det inte lägre anses tillräckligt att endast klara av sin arbetsuppgift på ett 

ansenligt sätt. Ivarsson (2005) är av samma åsikt och beskriver tre olika kunskaper som 

anställda bör förestå för att skapa eller fortsätta bygga kundrelationer. Första kunskapen 

avser färdighetskunskap där tidigare lärdomar byggs samman med praktiskt vetande. 

Social kunskap är det andra attributet vilket innefattar förmågan att integrera med olika 

människor omgivningen. Den sista kunskapen är den teoretiska kunskapen som 

införskaffas via skolutbildningar. Grönroos (2008) nämner i samband med 

frontpersonalens skicklighet att den är avgörande för hur goda resultat organisationen 

kommer att uppnå. Det är enligt Cadwallader, Burke-Jarvis, Bitner, och Ostrom (2009) 

frontpersonalen som i slutändan medverkar i mötet med kunden, vilket gör att deras 

bemötande kommer avgöra hur kvaliteten upplevs.  

 
När kunder träder in i en butik ska de uppleva att personalens fokus omgående riktas 

mot dem (Wilson et al. 2008). Sanningens ögonblick är ett begrepp som Normann 

(2000) myntat. Ögonblicket skapas vid mötet mellan kund och företag, där framförallt 

den sistnämnda parten vill att mötet ska härleda en positiv utveckling. Mötet fastställer 

hur kvaliteten på servicen upplevs av kunden och om det utförs väl kan det enligt 

Normann (2000) generera gynnsamma reaktioner från kunden. Wilson et al. (2008) 

konstaterar att kundens första intryck är avgörande när det kommer till köpbeslutet och 
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hur kunden behandlas av servicefronten är en aspekt som präglar den fortsatta attityden 

gentemot företaget. I samband med det personliga mötet beskriver Barrows, Powers och 

Reynolds (2009) begreppet ”Face to face” vilket syftar till att förklara att det är då 

störst chans finns att ge besökaren ett bestående intryck, eftersom personalen får en 

chans att påverka upplevelsen. Vidare förklarar författarna att i den fysiska butiken 

skapas ett flertal möten med kunder och därför är det viktigt att ha kunskap gällande hur 

företaget kan styra mötet för att framkalla en positiv kundupplevelse. Normann (2000) 

anser att varje kundmöte är en avgörande situation för relationens framtid och med hjälp 

av en god attityd från personalen kan en bra cirkel uppstartas.    

 
Gentle (2002) benämner begreppet Customer relationship management, förkortat CRM, 

ett uttryck som behandlas flitigt i samband med kundrelationer. Författaren förklarar att 

det har skilda betydelser för olika människor, något som leder till en svårighet att 

specifikt fastställa begreppet. Konceptet kan exempelvis handla om hur företag ställer 

sig till att påverka kundbeteendet genom kommunikation, där målet är att utveckla en 

förbättrad lönsamhet och lojalitet från kunderna, samt effektivisera kvarhållandet av 

dem (Swift 2001; Battor 2010). Att kunna hantera en kombination av människor och 

teknologi för att identifiera och sköta företagets kunder är en annan förklaring av 

begreppet (Injazz och Karen 2003). Payne och Frow (2005) framhäver att ett 

användande CRM är taktiskt fördelaktigt när det gäller kundhantering, då det handlar 

om att skapa värde för kunder såväl som företag.  
 

Att hålla en stabil position på marknaden samt öka lojaliteten från kunderna är också ett 

ideligen nämnt motiv som utgör grunden till varför företag använder CRM (Almotairi 

2009; Kotler, Armstrong och Parment 2008). Nguyen, Sherif och Newby (2007) 

bedömer att CRM är ett redskap som kan minska gapet mellan kund och företag och 

därav kan stärka den sistnämndas position. Författarna lyfter fram fördelar som 

uppkommer genom användandet, såsom enklare spridning av kunddata inom företaget. 

Det är synonymt med Bose (2002) åsikt om att CRM utgör en fördel då ett aktivt 

företag kan använda sig av CRM som ett verktyg för datainsamling. Lagrad information 

om kunden ger enligt Nguyen et al. (2007) företag en förmån när det kommer till att 

underhålla framtida kundrelationer. Därefter kan ett värde enklare skapas för kunden, då 

försäljningen och marknadsföringen anpassas i samspel med det insamlade materialet.  
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Det är inte enbart fördelar som kan framkomma vid implementering av CRM. CRM är 

invecklat och stor vikt ligger vid att arrangera samt utvärdera användandet (Bose 2002; 

Bull 2003). För att nå framgång med ovanstående krävs det att företaget besitter 

kvalificerad kompetens där bland annat effektivt ledarskap och en genomtänkt strategi 

är vitalt att ha (Mishra och Mishra 2009).  Chalmeta (2006) anmärker på att företag 

många gånger saknar befintliga metoder när de försöker sig på en implementering av 

CRM och ser det som en anledning till varför företag misslyckas med sitt nyttjande av 

systemet. Bose (2002) och Bull (2003) antyder att de fördelar som förekommer vid 

användandet av CRM inte kommer kostnadsfritt och okomplicerat till företagen. Båda 

författarna menar att ett flitigt och ihärdigt arbetande med CRM är nyckeln till 

framgång. 
 

3.2 Virtuella handelskanaler 
 
3.2.1 E-handel  
E-handel har från uppkomsten växt till att bli en plattform som för företag nästan blivit 

ofrånkomlig om de vill undvika att gå miste om viktig mark till konkurrenterna (Lantz 

2011). Plattformen används som ett instrument vilket kan förenkla förloppet när det 

kommer till att nå nya marknader (Lewis et al. 2014; Zhang et al. 2010; Srinivasan, 

Anderson och Ponnavolu 2002). Innan uppstarten av e-handel måste företag se över 

särskilda strategiska beslut gällande hur de ska gå tillväga för att nå sina mål på bästa 

sätt (Ofek, Katona och Sarvary 2011). Företag måste skapa en förståelse angående vad 

som påverkar kundens köpbeslut och om företag lyckas med det förenklas mötet med 

kunden på plattformen (Limayem, Khalifa och Frini 2000). 

 

Kundernas upplevelse av mötet är en viktig del i framtida utvecklingen av e-handeln 

(Grönroos 2008; Bjerre och Lindstedt 2009). Kunskapen beträffande hur företag ska nå 

kunden på bästa sätt är fortsatt bristfällig, trots antalet konsumenter som väljer att 

handla på plattformen konstant växer (Bjerre och Lindstedt 2009). E-handel har ännu 

inte anpassats för alla företag och innan eventuell uppstart måste det undersökas 

huruvida möjligheterna finns att möta kundens förväntningar på upplevelsen (Huang 

och Kuo 2012; Liu, Burns och Hou 2013). Nedan följer fem punkter som Turban et al. 

(2015) ser som viktiga för kundupplevelsen:  

x Gör det enkelt för kunden.   

x Låt inte tekniken krångla då det kan påverka företagets pålitlighet. 
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x Locka kunderna genom en enkel och elegant hemsida.  

x Ge kunden tydlig och väl förklarande information om varan som säljs.  

x Använd kategorier på hemsidan för att kunden enkelt ska kunna orientera sig (ibid).  

 

I förbindelse med e-handeln kom även framväxten av m-handeln (Paavilainen 2002; 

Lin, Wang, Wang och Lu 2013) som i form av smartphones och surfplattor erövrat en 

betydande marknadsandel (Poslad 2009). En av de senare expansionerna är 

applikationer som används för att förenkla kundens shoppingupplevelse och Ferm 

(2011) beskriver den applikationsbaserade webbutiken som en förlängd arm av den 

existerade e-butiken. M-handel skapar ett ännu mindre beroende av tid och plats, då 

människor nästintill alltid har en smartphone tillgänglig (Hallin och Wedin 2001). De 

applikationsbaserade eller mobilanpassade butikerna blir dessutom optimerade för 

mobilen och anpassade i storleken (Hallin och Wedin 2001; Marcott 2010). 

Anpassningen gör det enklare för konsumenten att hitta den produkt de letar efter (Fox 

2012) och i många av applikationerna går det fort att avsluta köpet (Hallin och Wedin 

2001). Att handla via mobilen är ett smidigt alternativ för kunden som vill handla via e-

handel (Ferm 2011; Hamed, Hamza och Saroit 2011; Karaatli, Ma och Suntornpithug 

2010) Smutkupt, Krairit och Esichaikul (2010) ser m-handel som en ökad möjlighet att 

nå fram till kunden med information såväl som erbjudanden.  
 

Turban et al. (2015) belyser att e-handel är en central faktor i den hårdnade 

konkurrenssituationen mellan företagen. Det är numera förhållandevis enkelt att starta 

upp e-handel, men en svår faktor i uppstarten är att locka till sig kunder (Molla och 

Licker 2008). Genom prisjämförelsesidor kan kunder kvickt jämföra företag och 

erbjudanden, vilket försvårat chansen att sticka ut ur mängden. (Turban et al. 2015; 

Hedén och McAndrew 2005) Chang och Wenig (2012) formulerar betydelsen av att 

skapa trofasta kunder. Författarna påpekar att företag då kan tillförskaffa sig en 

konkurrensfördel och ha ett minskat fokus på priset. Sahoo (2011) instämmer med att 

det kan skapa en konkurrensfördel och tillägger att det beror på att relationen blir unik 

och omöjlig att kopiera.  

 

3.2.2 Virtuella servicelandskapet 
Det virtuella servicelandskapet förklaras av Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) som en e-

servicemiljö där företag och kund möts. Faktorer som kundernas känslor och 

uppfattningar beträffande företaget benämns som essentiella i ett virtuellt 
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servicelandskap. Det virtuella servicelandskapet särskiljer sig från det traditionella 

genom att transaktionerna sker online och inte på en fysisk mötesplats (Mummalaneni 

2005; Vilnai-Yavets och Rafaeli 2006). Internet och det virtuella servicelandskapet 

möjliggör det för människor att enkelt och bekvämt kunna utforska ett brett utbud av 

produkter eller tjänster från sitt eget hem, något som ger sparad tid och kan leda till ett 

mindre antal missbelåtna kunder (Williams och Dargel 2004). De företag som har 

lyckas med sitt virtuella servicelandskap är enligt Derfler (2001) de som på bästa sätt 

skapar personliga lösningar för sina kunder.  
 

Inom det virtuella servicelandskapet väljer Godson (2009) att lyfta fram en specifik 

aspekt som författaren benämner market space. Market space är ett begrepp som 

författaren menar behandlar den virtuella platsen och syftar till att påvisa vikten av att 

skräddarsy den till sina kunder. Lyckas företag skräddarsy sina webbplatser till kunden 

genom den insamlade information de innehar kan det ge en stärkt relation (Christopher 

et al. 2002; Zeithaml et al. 2009). För att lyckas med den aspekten anser Lambrecht och 

Trucker (2011) att företag bör samla in kundernas sökhistorik och därefter dra nytta av 

den. Chaffey och Smith (2013) finner att företag numera måste skräddarsy sina 

hemsidor mot kunden. Lyckas företag med att skräddarsy hemsidan kommer kunden bli 

mer tillfredsställd och spendera längre tid på företagets plattform (ibid).  

Ett virtuellt servicelandskap kan enligt Koernig (2003) ses utifrån två syften. Det första 

syftet hanterar att kunden inte behöver lämna hemmet under köpprocessen. Tanken med 

det virtuella servicelandskapet är att kunden så enkelt som möjligt och helst utan att 

flytta sig från sängen ska kunna handla en produkt. Det andra syftet Koernig har 

identifierat är att genom den virtuella plattformen lyckas skapa konkurrensfördel. För att 

lyckas med det behöver företag använda det virtuella servicelandskapet som ett 

kommunikationsverktyg där kunden erbjuds all den information och kunskap som 

eftersöks (ibid). Konkurrensfördelar skapas genom att hemsidan särskiljer sig från 

mängden (Charlesworth, Esen och Gray 2007). 

För att skapa en konkurrensfördel måste företag arbeta ihärdigt för att åstadkomma en 

plattform där de kan möta kunderna på det sätt de önskar (Grove, Hopkins, LaForge och 

Raymond 2009). Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) vidhåller en liknande tankegång och 

går djupare in på företags hemsida som en viktig aspekt för att anskaffa fördelar. De ser 

en hemsidas utformning som en vital faktor för att kunna skapa trivsel och en positiv 
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upplevelse för kunden. Hur kunden ställer sig till hemsidans uppbyggnad har en bevisad 

påverkan på köpbeteendet och därför är det viktigt att den gör kunden nöjd (Ha och 

Lennon 2010; Molla och Licker 2008). I kontexten accentuerar Bjerre och Lindstedt 

(2009) att en konsumentanpassad hemsida gör det enklare att behålla kunderna, vilket 

författarna låter förstå är essentiellt då en nackdel med e-handel är enkelheten att gå 

över till en konkurrent. Sweeney (2009) är av liknande åsikt och betonar att en hemsida 

med bra uppbyggnad leder till att fler kunder återkommer.  

3.2.3 E-relationer 
Godson (2009) förklarar att en e-relation enbart kan skapas om den sker i samband med 

teknologin. Vidare accentuerar författaren att en e-relation kan skapas oavsett tid och 

plats samt att fler relationer kan uppstå på kortare tid än i traditionella kanaler. Chaffey 

(2009) och Turban et al. (2015) fastslår att de geografiska gränserna suddas ut vid e-

handel vilket leder till att kunden kan handla mer fritt och på egna villkor. Det har blivit 

en lättillgänglig process som Pizzutti och Fernandes (2010) diskuterar har öppnat upp 

möjligheten för kunden att handla från nya företag. De menar att det tidigare var 

omöjligt på grund av distansen. Det är därav viktigt att företag har en genomtänkt 

strategi för hur de skall hantera en så kallad service recovery, eftersom kunderna enkelt 

kan gå över till en konkurrent om denne är missnöjd. Service recovery behandlar hur 

företag arbetar för att vända en kunds missnöje när det uppstår (Bowen och Johnston 

1998).  Wilson et al (2008) anser att företag bör arbeta aktivt med att hantera en service 

recovery för att inte förlora kunder. Echeverri och Edvardsson (2002) nämner att 

situationer där klagomål framförs kan ses som en möjlighet att lära känna kunden bättre, 

det gäller därför att uppmärksamma problemet för att i senare skede kunna använda 

informationen som en fördel.  
 

Enligt Papadopoulou, Andreou, Kanellis och Martakos (2001) blir avsaknaden av den 

personliga kontakten inom e-handel väldigt påtaglig när det kommer till 

relationsbyggandet. Författarna betonar att frånvaron av personlig kontakt är en enorm 

svaghet som är svår att ersätta då det ännu inte finns något som kan kompensera för den 

saknade delen. Ribbink, Van Riel, Liljander och Streukens, (2004) poängterar två 

faktorer som är viktiga vid skapandet av lojalitet och relationer genom e-handel, 

nämligen tillfredsställelse och förtroende. Även Cyr (2008) instämmer i faktorernas 

relevans för relationsskapandet. Huang (2012) betonar att e-handel har vissa 

osäkerhetsaspekter och företag konkurrerar därmed genom det igenkännande och 
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förtroende som kunderna känner. Det kan enligt författaren minska osäkerheten och 

göra att kunderna handlar av dem.  

 

Då internetbutiken saknar frontpersonal som kunderna kan interagera med diskuterar 

Gummesson (2008) faktumet att företag måste kompensera det traditionella mötet med 

nya innovativa lösningar. Ett sätt författaren belyser kan hantera problematiken vore att 

ha en automatiserad funktion där frågor blir besvarade så fort de uppstår. För att nå 

framgång online är det centralt att bygga upp en kundlojalitet, vilken kan framkallas 

genom att arbeta ytterst hårt för att synas så mycket som möjligt (Svensk Handel, 2011; 

Goode och Harris, 2004). Christodoulides och Michaelidou (2011) understryker sju 

stycken aspekter som de finner viktiga för lojaliteten inom e-handel. Faktorerna som 

föres på tal är förtroende, kundservice, hemsida, kundanpassning, kostnader för att byta 

leverantör, tillfredställelse och image. De menar att aspekterna är viktiga att beakta vid 

skapandet av en lojalitet från kunden. Turban et al. (2015) samt Åkerman (2004) uppger 

att det är styrkan i relationen som avgör hur kunden kommer reagera på sin upplevelse. 
 

När en relation skapas via den digitala teknologin och hanteras av företag kan det kallas 

e-Customer relationship management, förkortat e-CRM (Chaffey och Smith 2013). E-

CRM framställes av Chen och Ching (2007) som en hopkoppling mellan e-handel och 

CRM, där det traditionella sättet att behandla relationer enligt författarna har varit att 

företagen ska hitta kunden, men processen har fått en helomvändning. Idag indikerar 

författarna att det istället är kunden som ska finna företaget. Svårigheten som 

uppkommer för organisationer är att den nya plattformen ständigt förändras och att 

kunderna oftast har höga förväntningar (ibid). Godson (2009) framhäver det faktum att 

e-CRM öppnar upp en möjlighet för företag att samla in kundinformation på ett enkelt 

sätt. Insamlingen av informationen kan sedan enligt författaren användas för att 

skräddarsy service och erbjudanden utefter individen. En skräddarsytt erbjudande kan 

enligt Chaffey och Smith (2013) göra att kundens förväntningar uppnås, exempelvis 

genom att företaget använder specialeffekter eller animeringar. Aileen (2006) påstår att 

användningen av e-CRM är livsviktig, då det kan ge ett företag det lilla extra som 

särskiljer dem från andra. Vidare förklarar författaren att företag som använder e-CRM 

enklare kan möta kundernas varierande behov och därmed förbättra lönsamheten i ett 

längre perspektiv. 
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Inom relationsskapandet kan ett användande av e-CRM enligt Ravi och Macia (2001) 

användas för att utveckla relationen genom att tillhandahålla en förbättrad service för 

konsumenten och i gengäld erhålla en mer profitabel kund. Författarna bedömer att E-

CRM är ett perfekt sätt att skapa kundlojalitet, då kundnyttan ökas och företag kan ge 

tillfredställelse på ett kostnadseffektivt sätt. Injazz och Karen (2003) beskriver kunderna 

som det dominerande och primära målet där e-CRM ger en förbättrad kundrelation, 

vilket författarna menar inte får falla i skymundan vid arbetandet med e-CRM. Därav 

konstaterar författarna att kundrelationen är en väsentlig del i processen, för utan 

kundernas stöd kan företag inte använda e-CRM som ett positivt verktyg. För att kunna 

nå ut till kunderna måste företag först och främst se om sina interna resurser (ibid) 
 
3.3 Integrerade handelskanaler 
 
3.3.1 Multihandel  
Teknikens framfart har haft en märkbar effekt på handelskanalerna, då en kund idag kan 

befinna sig i en butik för att köpa en produkt samtidigt som denne jämför produkten via 

andra kanaler (Burke 2002; Frazer och Stiehler 2014). När samma företag 

tillhandahåller fler kanaler benämns det som multikanaler (Levy och Weitz 2009). 

Schramm-Klein, Wagner, Steinmann och Morschett (2011) nämner att multihandel har  

blivit en komfort kunder vant sig vid, då de nästintill förväntar sig att företag ska vara 

aktiva på fler platser än en. Ur kundens perspektiv är det en bekvämlighet om företag 

erbjuder flertalet valmöjligheter när det kommer till köpprocessen (Berman och Evans 

2010). När det kommer till företagens perspektiv anger Berman och Evans (2010) att 

multihandel emellertid är en svårplanerad strategi, vilken tar tid och kapacitet att 

underhålla. 

 

Berman och Thelen (2004) uppger att de olika styrkor som handelskanalerna besitter 

kan komma väl till bruk vid multihandel, då företag kan nyttja samtliga vid användandet 

av strategin. Vidare betraktar Neslin och Shankar (2009) multihandel ur en 

marknadsföringssynpunkt och klargör att företag fördelaktigt kan nyttja samtliga 

kanaler vid kampanjer, genom att sprida sitt budskap på ett enklare såväl som mer 

effektivt sätt. Fenomenet kannibalisering uppkommer när något nytt tar över 

marknadsandelar på bekostnad av andra (Drezner 2011), vilket är en svårighet företag 

måste ta i beaktning, eftersom det kan uppkomma vid användandet av multihandel. 

Kannibalisering  innebär att företagets försäljning flyttas från en kanal till en annan när 

en ny implementeras, något som genererar att den gamla kanalen missgynnas (Zhang et 
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al. 2010).  Jones och Runyan (2013) belyser i sin tur att multikanaler inte alltid är något 

företag tjänar på. Bland annat poängterar författarna att det finns en svårighet i hur 

företag ska hantera sättet de vill att deras budskap ska kommuniceras. De menar på att 

samma budskap ska kommuniceras i samtliga kanaler, något som kan bli problematiskt 

vid användandet av flera kanaler.  

 
3.3.2 Omnihandel  
De företag som bedriver multihandel har gradvis förändrats mer mot omnihandel (Rigby 

2011; Verhoef et al. 2015). Omnihandel beskrivs som en utveckling av multihandel, där 

företag förbinder de olika kanalerna för att ge kunden möjlighet att byta enhet oavsett 

var i köpprocessen de befinner sig (Forbes 2013). Solmosson (2014) använder 

begreppet sömlös, ett ord som ämnar att beskriva hur kunderna enkelt har möjlighet att 

röra sig mellan ett företags olika handelskanaler. Även Solmosson poängterar att hur 

kunden upplever mötet med företaget på en plattform kan komma att påverka 

kundupplevelsen på nästa. Det är synonymt med vad Piotrowicz och Cuthbertson 

(2014) skildrar, där författarna styrker att kunderna kan röra sig som de behagar mellan 

olika kanaler när det kommer till omnihandel.  

Enligt Solmssen (2012) måste varje enskild kanal som används av ett företag vara 

medvetna om varandra. För att tydliggöra innebörden beskriver författaren att det 

handlar om att skapa en medvetenhet angående hur mötet ser ut på de olika kanalerna, 

samt vilket budskap som sänds ut via dem. Integrationen mellan olika kanaler ska göra 

att kunden upplever företaget på överensstämmande sätt och oavsett vilken kanal 

kunden väljer att befinna sig i ska det inte påverka kundens köpprocess på något sätt 

(Postnord 2015; Lewis och Dart 2010). För att köpprocessen ska fungera så smidigt som 

möjligt för kunden belyser Verhoef et al. (2015) vikten av att de olika verktygen 

kunderna använder sig av när de besöker kanalerna måste fungera smidigt. Författarna 

indicerar att företag måste säkerställa att oavsett om kunden besöker hemsidan via 

datorn, mobilen eller surfplattan så ska tekniken fungera. Med de integrerade systemen 

som uppkommer med omnihandel anser Fulgoni (2014) att det är en nödvändighet för 

företag att ta vara på möjligheterna som ges med fenomenet. Författaren beskriver 

exempelvis att företag genom att använda omnihandel mäta kundens beteende och 

köpmönster över alla kanaler. Den informationen kan användas för att få en djupare 

förståelse om kunderna och därigenom erbjuda mer specificerade produkter (ibid).  
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Rigby (2011) accentuerar hur betydande det är för organisationer att följa med i 

utvecklingen och tillslut ha en verksamhet som bedriver omnihandel. Enligt författaren 

är det essentiellt för att inte bli bortvald av kunderna i framtiden. Samtidigt framhåller 

Piotrowicz och Cuthbertson (2014) att det är av intresse för kunderna att kunna ta del av 

de allra bästa erbjudandena, vilket gör det centralt att även dem följer med i 

utvecklingen. Lewis och Dart (2010) uppger att kunder i ett tidigt skede vet vad de 

eftersöker och således kan företag ackommodera deras behov genom en smidig 

omnihandel. Deloitte (2015) förklarar en lyckad omnihandel upplevs som smidig från 

både kund och företags ståndpunkt. Ett sätt för att smidiggöra processen för 

konsumenten är exempelvis genom att erbjuda hemleverans eller att kunden kan handla 

produkten via en teknologisk skärm inne i butiken (Brynjolfsson, Yu och Rahman 

2013).  

Rigby (2011) hävdar att shopping via omnihandel kommer bli vad konsumenter i 

slutändan vänjer sig vid och därmed kommer att begära. Dock framhäver författaren att 

det inte att är en enkelt att starta upp, utan för att nå framgång klargör Rigby att 

samarbete, kompromisser och detaljerad planering är viktiga detaljer som företag bör se 

över. Brynjolfsson et al. (2013) ser ett utvecklingsområde beträffande hur kund och 

företag kan mötas genom omnihandel, då butiker kan se var kunden befinner sig. 

Därmed finns möjligheten att skicka erbjudanden baserade på lokalisering. Synonymt 

med det förklarar Piotrowicz och Cuthbertson (2014) att det möjliggör att företag kan 

skicka riktade kunderbjudanden. Brynjolfsson et al. (2013) förklarar att företag 

exempelvis kan ge kunden ett specifikt erbjudande så fort denne är nära att gå in i 

butiken, något som skulle generera att mötet sker genom ett samspel mellan den fysiska 

butiken och e-handel.  

3.3.3 Kundrelationer i flervägskanaler 
Begreppet Multichannel customer management, förkortat MCM, innefattar enligt Neslin 

och Shankar (2009) hur kanalerna ska designas, implementeras och utvärderas för att 

generera ökad kundnytta. Vidare framför författarna att begreppet behandlar hur ett 

effektivt kundförvärv går till, samt skapar insikt i hur relationer kan bibehållas och 

utvecklas. Inom MCM ligger fokusen på hur kundhanteringen går till, då 

flervägskanaler är en kundfokuserad funktion (Rangaswamy och van Bruggen 2005). 

Neslin, Grewal, Leghorn, Shankar, Teerling, Thomas och Verhoef (2006) har undersökt 

hur kunder som befinner sig i fler kanaler ska hanteras samt hur integrationen påverkar 

dem, något de menar är ett relativt outforskat område. Författarna lyfter fram fem 
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utmaningar som är viktiga att hantera när ett företag väljer att befinna sig i fler kanaler. 

En adaption av dessa är som följer:  

x Se över vilken data som måste vara integrerad för att systemet skall fungera 

optimalt för kunder och företag.  

x Skapa en förståelse för kunderna och varför dem väljer att använda de kanaler de 

handlar från.  

x Utvärdera vilka kanaler som är av värde för företagen att ha för att skapa en 

förtjänst.  

x Fördela resurserna i företaget så att det genererar den ultimata mixen.   

x Bestämma angående koordinationen av kanalerna och huruvida det är bäst att 

använda dem tillsammans eller var för sig (Ibid).  

Wallace, Giese, och Johnson (2004) fann att användandet av flertalet kanaler gör att 

kunderna får en klarare uppfattning om företagets utbud, något som sedermera 

sammankopplas med ökad lojalitet genom tillfredsställda kunder. Piotrowicz och 

Cuthbertson (2014) uppger att det finns en negativ aspekt när företag inte samordnar 

sina kanaler fullt ut, såsom i multihandel. Aspekten är att kanalerna kan uppfattas som 

otydliga för kunderna då de inte är sammanhängande. Neslin et al. (2006) drar 

slutsatsen att de resultat forskningen hittills kommit fram till är varierade. Det 

författarna dock urskiljer är att det lutar mot att användandet av fler kanaler via multi 

eller omnihandel kan öka den lojalitet kunder känner gentemot företag. 

3.4 Teoretiska referensramens roll och vidare tillämpning 
Vi har under kapitlet presenterat de teorier vi anser är relevanta för att skapa en 

uppfattning om syftet med studien. Vi har ämnat att delge den information som krävs 

för att skapa en förståelse för de olika sätt kunden kan konsumera, hur 

relationsskapandet fungerar samt ge en grundlig bild av integrationen av 

handelskanalerna. De olika handelskanalerna utgör basen för mötet mellan kund och 

företag och är således det område vi ringat in för att undersöka hur relationen till 

kunden skapas. Vidare ville vi även presentera teorier kring hur kundens upplevelse 

påverkar val av företag och kanal. Kundrelationerna som skapas i de olika 

handelskanalerna har skilda utgångslägen, vilket gör att en teoretisk genomgång av 

servicelandskapet och relationer varit centralt.  
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Det finns delar i den teoretiska referensramen som har syftat till att klargöra de olika 

fenomenen. Skälet att vi valt att ta med de teorierna är för att ge läsaren en bättre 

förståelse. Vi ämnar i och med det inte att analysera dem vidare. Därmed kommer inte 

all teori behandlas i nästkommande kapitel, då vi strävar efter att framhäva de delar vi 

anser är mest relevanta för att skapa en insikt i det syfte vi har med den bedrivna 

studien. Majoriteten av teorin i den teoretiska referensramen kommer huruvida att 

medverka i den empiriska och teoretiska analysen, där teorin kommer att ställas i 

förbindelse med det insamlade empiriska materialet.  
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4 Empirisk och teoretisk analys 
I nästkommande kapitel presenteras en sammanvävning av teorin som introducerades i 

den teoretiska referensramen tillsammans med den empiri som samlats in genom 

kvalitativa intervjuer. Sammanvävningen avser att skapa en förståelse för 

relationsskapandet som sker genom olika handelskanaler. De personer vi intervjuat för 

det empiriska materialet är: 

 

x Ahnfeldt, Linda. Marknadsstrateg, Starweb   (2016-04-27) 

x Andersson, Arne. E-handelsspecialist, PostNord    (2016-04-21) 

x Harrius, Jonni. Delivery Manager, Ateles    (2016-04-22) 

x Larsson, Cecilia. Visual Merchandiser, Swe    (2016-04-28)  

x Müller, Patrik. Marketing Executive, Dibs    (2016-05-02) 

x Nimmermark, Pernilla. Business Analysist, Intersport   (2016-05-04) 

x Andersson, Anders. Marketing manager, Avensia.  (2016-05-09) 

 
Följande rubriker kommer att lyftas fram i kapitlet och utgör stommen av den empiriska 

insamlingen. Rubrikerna som lyder nedan skildrar kärnan av respektive avsnitt.  

 

4.1 Två handelskanaler i utveckling är ett avsnitt som beskriver de för och nackdelar 

som existerar inom de traditionella och virtuella handelskanalerna. I samband med det 

belyses även servicelandskapen.  

 
4.2 Det finns fler vägar att närma sig kunden framställer hur flervägskanaler kan 

användas för att främja en relation till kunden.  

 

4.3 Olika nyanser av relationsskapande behandlar hur två skilda plattformar kan arbeta 

för att skapa en relation, såväl som hur en integration kan påverka resultatet.  
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4.1 Två handelskanaler i utveckling  
 
4.1.1 Fysiska butiken – det du behöver när du behöver det 
Den fysiska butiken är enligt Zhang et al. (2010) fortsatt konkurrenskraftig, trots att e-

handeln tar över stora delar av marknaden. Ahnfeldt poängterar att den fysiska butiken 

på egna ben börjar bli svag och att det beror på att företag inte kan ge kunden samma 

mängd information som erbjuds via e-handel. Vidare förklarar respondenten att kunden 

har svårare att lokalisera företag som enbart har en fysisk butik. Söderlund (2012) lyfter 

fram statistik på att det fortfarande sker 25 miljoner kundmöten varje dag. Larsson 

fastslår att den fysiska butiken är och kommer fortsätta vara en viktig plattform för 

handel. Müller riktar uppmärksamheten mot att antalet fysiska butiker förmodligen 

kommer minska på grund av att konkurrensen online är så pass stor och tror att det 

framförallt kommer beröra mindre orter. Fysiska butiken ger dock kunden en upplevelse 

(Cao 2014). Bäckström (2010) markerar att handeln idag fungerar som ett nöje för 

konsumenten. Donovan och Rossiter (1982) betonar även att kundens köpprocess 

påverkas av uppbyggnaden i butiken. Larsson påpekar att många kunder som går i 

butiker gör det för att fördriva tid och har därför inte avsikten att shoppa. 

 

I butiken förväntar sig kunden ett personligt möte (Holm et al. 2014). Enders och Jelassi 

(2000) samt Müller (2008) framhäver att mötet kan vara behjälpligt när förtroende 

mellan parterna byggs. Müller beskriver det personliga mötet som en fördel den 

traditionella butiken har, då personalen bemöter kunden och kan sälja på ett mer 

effektivt sätt. Larsson betonar att återkommande kunder enklare skapas ifall kunden får 

en positiv upplevelse av mötet. För att sedan förstärka eller bevara kundens gynnsamt 

inställda attityd mot företaget menar respondenten att det gäller att få kunden att känna 

sig ihågkommen vid nästa besök i butiken. Kunder skapar ett flertal intryck av butiken 

innan de ens möter på personalen (Lin 2004). Countryman och Jang (2006) uttrycker att 

uppbyggnaden av butiken är viktig. Arne Andersson anser att det i större utsträckning 

måste ske fler förändringar angående fysiska butikers strategier. Ett exempel 

respondenten nämner är att ta bort onödig plats som exempelvis kassan, då betalningen 

idag kan ske var som helst med rätt teknik.  
 

Med den fysiska butiken uppkommer även nackdelar och exempelvis påpekar Lou et al. 

(2003) att väntetid kan leda till missnöje. Sivadas och Perwitt (2000) klargör att nio av 

tio kunder byter butik vid ett undermåligt möte. Nimmermark fastslår att en besvikelse 
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kan uppstå om kunden inte upplever att hjälpen som förväntades erbjöds. Köer och 

trängsel kan upplevas som negativt och bör undvikas (Kurtz och Clow 1998). Larsson 

nämner att väntetid är något som kan leda till missnöje, men vid ett bra agerande från 

personalen där de förklarar skälet till kunden får vänta finner respondenten att kunder 

ofta har överseende. Två strategier som kan användas för att motverka väntetid och 

trängsel är att stimulera kunden i syfte att väntetiden ska kännas kortare, samt se över 

vad som kan göras för att minska antalet kunder som befinner sig på samma plats i 

lokalen (Kurtz och Clow 1998). På insidan av en butik skildrar Nimmermark att ett 

tillvägagångsätt för stimulera kunden kan vara genom digitaliserade hjälpmedel. 

Digitala kiosker nämns som ett nytt fenomen som tillkommer allt mer i butiker, där 

kunden kan få en snabb överblick över butikens sortiment. Müller nämner dock att han 

har svårt att se att digitala kiosker kommer frambringa det lilla extra för kunden. Harrius 

har registrerat att många kunder inte längre upplever att de får ut lika mycket från den 

fysiska butiken som de gjorde för, då det mervärde som en gång fanns i butiken har 

börjat avta.   

 

I den fysiska butiken kan kunden beröra produkten vilket ses som en fördel (Parment 

och Ottosson 2013; Piotrowicz och Cuthbertson 2014). Kunden har också en möjlighet 

att prova produkten innan köp (Berman och Thelen 2004; Müller 2008). Nimmermark 

beskriver att kundens möjlighet att prova produkten innan köp är en markant fördel, då 

det finns varor som är svårare att köpa online om kunden inte får prova först. Det 

speglar den åsikt Larsson har och framhåller som en tydlig fördel i fysiska butiken. 

Även Anders Andersson betonar vikten av att kunden får beröra produkter innan köp, 

vilket respondenten anser är en framträdande anledning till att de fysiska butikerna 

fortfarande är viktiga.  Berman och Thelen (2004) samt Zhang et al. (2010) poängterar 

att den fysiska butiken besitter en styrka i att kunden får hem sin inhandlade produkt 

omgående. Müller påtalar att det framförallt är exklusiva produkter konsumenter 

föredrar att köpa i butik, då de är extra viktiga att uppleva på förhand. Dock menar 

respondenten att det behovet kan komma att försvinna vid uppkomst av snabbare 

leveranser. 

 

4.1.2 E-handelns betydelse för att vinna viktig mark   
Att starta upp e-handel blev synnerligen viktigt med internets intåg, i förbindelse med 

att nå nya marknader och inte hamna efter i utvecklingen (Lewis et al. 2014; Zhang et 

al. 2010; Srinivasan, Anderson och Ponnavolu 2002) Müller förklarar att det är enklare 
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att starta upp en e-handelsbutik jämfört med en fysisk butik, då dagens teknik kan hjälpa 

företag att utforma en e-handel som håller hög kvalitet. Svårigheten ligger i att vara 

unik då det råder en konkurrenskraftig marknad. Vidare förklarar Müller att företag som 

har det bra finansiellt ställt har fördelen att kunna arbeta med bättre system som i sin tur 

förenklar arbetet med att få kunden intresserad. För att ständigt attrahera kunder anser 

Ahnfeldt att företag måste vara öppna för att utvecklas tillsammans med e-handeln och 

därigenom komma på eller ta del av nya innovativa lösningar.  

 

Det är viktigt att skapa en förståelse för kundens köpbeslut (Limayem, Khalifa och Frini 

2000). Ahnfeldt accentuerar att den personliga kontakten inte existerar online, vilket 

kan leda till att företag förlorar kunden på grund av att denne känner sig osäker. 

Respondenten förklarar att det är angeläget att utveckla rätt funktionalitet så att e-

handeln inte upplevs spretig. Turban et al. (2015) har funnit fem faktorer vilka 

författaren anser är viktiga för att skapa en behaglig kundupplevelse, där bland annat 

kunskap lyfts upp som en essentiell aspekt. Nimmermark uttrycker att det är svårare att 

förmedla service och kunskap via e-handel. Vidare anger respondenten att e-handel kan 

ge kunden snabbare service, större sortiment, längre öppettider och en förenklad process 

att finna exakt den produkt som eftersöks.  

 

Företag inom e-handel kan arbeta med lojalitet för att införskaffa sig konkurrensfördelar 

(Chang och Wenig 2012). Det skulle innebära att konkurrenterna inte kan plagiera 

konceptet, då en relation inte kan kopieras (Sahoo 2011). Då majoriteten av dagens 

företag har e-handel anmärker Harrius att konkurrensen hårdnat. Respondenten 

framhåller att de som inte etablerat e-handel ännu har en besvärlig situation då många 

kunder väljer bort företag som inte bedriver e-handel, eftersom de vet att 

konkurrenterna förmodligen har samma utbud. Müller för på tal att den enkla men 

kanske inte smartaste vägen är att konkurrera med priset. Respondenten vidareutvecklar 

och fastslår att företag blir väldigt sårbara om de använder prisstrategin, då andra 

företag enkelt kan starta och konkurrera med samma taktik. Turban et al. (2015) samt 

Hedén och McAndrew (2005) konstaterar att uppkomsten av prisjämförelsesidor 

förändrat sättet företag särskiljer sig via, då det försvårar användandet av pris som 

konkurrensmedel. Harrius uppger att kunder i det konkurrensintensiva läget bryr sig 

mer om att handla från de sidor de uppskattar än att ta sig tid att leta runt mellan 

företagen för att spara några kronor. Andra sätt Müller belyser som konkurrenskraftiga 
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strategier är att nischa sina produkter eller att vara störst, bäst och bredast. 

Respondenten menar att det då handlar om att göra något unikt, vilket är det svåra. 

Ahnfeldt accentuerar att ett sätt att åstadkomma lojala kunder är genom att nischa sig 

vilket kan generera spetsade erbjudanden som kunden har möjlighet att ta del av.   

 

Den mobila handeln har vuxit fram som en betydande plattform för e-handel 

(Paavilainen 2002) där de mobila applikationerna är till för att förenkla 

shoppingupplevelsen (Poslad 2009) samt verka som en förlängning av e-butiken (Ferm 

2011). I dagens läge konstaterar Nimmermark att företag bör tänka på att använda 

samtliga enheter. Respondenten framhåller att m-handeln ska upplevas som 

användarvänlig och lättnavigerad samt fungera som ett verktyg för att inte mista 

kunderna i köpprocessen. Därför anser Nimmermark att det är av betydelse att det ska 

vara lätt att genomföra köpet. M-handeln ger ett minskat beroende av tid och plats och 

de applikationsbaserade butikerna är optimerade för mobilen (Hallin och Wedin 2001). 

Ahnfeldt poängterar att företag bör jobba responsivt där alla system ska fungera lika bra 

på mobilen som på datorn. Med responsivt avser respondenten att företag måste anpassa 

sig utifrån vilken plattform kunden använder, då exempelvis 50 procent av köpen görs 

från mobila enheter.  

 

Arne Andersson uppger att en lyckad och fungerande m-handel leder till fler 

spontanköp av kunden, dock gör det att de handlar för mindre summor. Något som 

skiljer m-handel gentemot e-handel är det minskade beroendet av tid och plats (Hallin 

och Wedin 2001). Arne Andersson ser m-handel som en nödvändig plattform att 

använda i avsikt att ligga i framkant gentemot konkurrenterna. Respondenten säger att 

det idag är ett flertal kunder som kommer in i en butik och känner på produkten för att 

sedan beställa den via telefonen.  Att handla via mobilen är ett snabbt och enkelt 

alternativ för kunden (Ferm 2011) och företag arbetar med att anpassa sig utefter 

mobilen (Hallin och Wedin 2001). Ahnfeldt påtalar vikten av att anpassa sitt företag och 

dess försäljningskanaler. I sammanhanget framhäver respondenten att alla konsumenter 

kanske inte äger en mobil idag, men att om 20 år kommer alla ha det. Utvecklingen av 

m-handeln har enligt Arne Andersson förändrats ett flertal gånger. Det har fått från 

mobilsajter, applikationer till vanliga hemsidor i mobilen. Andersson tror att nästa steg i 

utvecklingen kommer att vara en hybrid som är anpassad till alla enheter. 
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4.1.3 Detaljerna formar servicelandskapets helhet 
Att ha en välkonstruerad butiksmiljö kan leda till konkurrensfördelar samt ökad 

försäljning (Baker 1986; Bitner 1992; Solomon et al. 2014). Larsson framhåller att hela 

butikens utformning är viktig, då det måste se snyggt och inbjudande ut för att tilltala 

kunden. Företag kan genom bland annat inredningen öka kundernas benägenhet att 

handla (Müller 2008; Keller 2001; Namasivayam och Lin 2008). Larsson skildrar hur 

butiker kan formas utifrån kategorier, där den produkt som företaget särskilt vill sälja 

placeras längst fram i butiken för att bli mer synlig, medan det som inte är lika aktuellt 

för tillfället kan placeras längre bak. Jackson och Shaw (2009) understryker att 

kvaliteten i butiken påverkar kundens attityd. Nimmermark framhäver att det är viktigt 

att alla detaljer i en butik blir till en enhet. Bland annat nämner respondenten ett koncept 

som bygger på att stimulera kunden till köp, där alla produkter som behandlar samma 

tema placeras tillsammans och leder till ett större kategoritänk. Namasivayam och Lin 

(2008) samt Kotler (1973) betonar att verktyg såsom musik, doft och layout kan 

användas för att kommunicera med kunden. Även Larsson nämner layout och musik 

som faktorer som kan påverka kundens upplevelse av butiken. Respondenten riktar 

uppmärksamheten mot att musiken ska framhäva den image butiken strävar efter, då det 

är ett sätt att kunna förstärka den. 

 

Det traditionella servicelandskapet kan förklaras utifrån flera immateriella och 

materiella element (Namasivayam och Lin 2008) som kan påverka kundens beteende 

(Bitner 1992). Ahnfeldt framhåller att det är viktigt att arbeta med skyltar och att hålla 

dem uppdaterade i den fysiska butiken. För att företag ska nå fram till kunden anser 

Harrius att företag kan placera kassan eller utlämningsdisken längst in i butiken så att 

kunden måste gå genom butiken och därmed bli tvungen att passera de element företag 

väljer att arbeta med. Larsson beskriver att det är relevant att ha en välutformad 

butiksfront, då det är kundens första vy. Det är enligt respondenten angeläget att 

butikspersonalen är medvetna om vad de exponerar längst fram i butiken. Skulle något 

som inte passar in företagets image hamna i fronten kan det leda till att kunder väljer 

bort butiken. Vidare påpekar Larsson att artiklar som hör samman ska placeras 

tillsammans, då det är ett sätt att skapa merförsäljning. Harris och Ezeh  (2008) betonar 

att servicelandskapet är en plats där kunderna beteende stimuleras och de poängterar 

vikten av att stimulansen uppstår utan att kunderna behöver medverka i någon process. I 

samband med digitaliseringens framfart prononcerar Arne Andersson att inredningen i 

en fysisk butik inte följt med lika bra i utvecklingen som webbutikerna.  



 

 40 

Servicelandskapet är ett fenomen som kan påverka kundens upplevelse i butiken 

(Blodgett och Wakefield 1996; Reimer och Kuehn 2005; Countryman och Jang 2006; 

Harris och Ezeh 2008; Mossberg 2015). Arne Andersson vill se att fler fysiska butiker 

ska arbeta med att producera en mer upplevelsebaserad butik och det kan exempelvis 

vara att företag gör sig av med en gammal struktur för att lyfta fram en ny. Innan hastiga 

förändringar görs beskriver respondenten vikten av att se över vad som kommer skapa 

ett kundvärde, vilket är en svår men viktig del i processen. Att lyckas använda fysiska 

butiker maximalt är något som Müller anser är nödvändigt för att nå framgång. Om ett 

företag skapar en trivsam miljö ökar chanserna till återvändande kunder klargör 

Blodgett och Wakefield (1996) att det kan göra att kunderna spenderar mer tid i lokalen, 

något som kan öka deras köpbenägenhet. Larsson har uppmärksammat att kunder som 

spenderar längre tid i butiken ofta lämnar med en större summa på sina kvitton. Bland 

annat tror respondenten ett samband finns mellan kvittots storlek och att personalen får 

längre tid till att arbeta med kunden, men också att kunden hinner exponeras för fler 

varor såsom i exempelvis provrummet.  

 

En plattform där kunden och företag möts i en e-servicemiljö kan sammanfattas som det 

virtuella servicelandskapet (Vilnai-Yavets och Rafaeli 2006). Transaktionerna sker 

online vilket gör att det skiljer sig från det traditionella landskapet (Mummalaneni 2005; 

Vilnai-Yavets och Rafaeli 2006). En fördel som Ahnfeldt förklarar att det virtuella 

servicelandskapet har är att kunden inte behöver anpassa sig efter andra i köpprocessen, 

vilket i sin tur leder till snabbare affärer. Arne Andersson tycker att de flesta hemsidor 

liknar varandra och respondenten beskriver att det blivit något av ett ”följa John” 

beteende där alla framgångskoncept kopieras. Williams och Dargel (2004) benämner 

internet som en bekvämlighet för kunden, där attribut som minskad väntetid skapar en 

mer nöjd kund. Vidare framhåller Ahnfeldt att dagens kund är en stressad person som 

vill ha svar snabbt vilket gör kunden mindre lojal. Enligt Derfler (2001) är det företag 

som lycka skapa personliga lösningar för sina kunder som lyckas knyta kunderna till 

sig. 
 

Det finns en hel del tankar kring hur företag ska möta kunden på den virtuella 

plattformen och Kornigs (2003) har skapat en teori som syftar till att forma ett stabilt 

servicelandskap. Tanken är att kunden ska ha en möjlighet att förflytta sig fritt och 

kunna köpa en produkt var den än befinner sig. Arne Andersson ser en fördel när 

företag skapar möjligheten för kunden att röra sig så friktionsfritt som möjligt. Då 
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människan länge har handlat i den traditionella butiken anser respondenten att det är ett 

svårt beteende att ändra, men genom att vara tillgänglig på kundens begär kommer 

företag en längre bit på vägen. Ahnfeldt berättar att tekniken gjort att e-handeln har ökat 

sin konkurrenskraft, då kunden numera kan få en förklaring till hur något kommer att 

vara utan att åka och testa en produkt. Det kan vara att företag lägger upp guider på 

internet som förklarar hur produkterna fungerar, vilket är en aspekt som kan ge en mer 

tillfredsställd kund.  

 

Ett sätt för att nå fram till kunden är att skräddarsy virtuella lösningar (Godson 2009; 

Chaffey och Smith 2013). Det kan exempelvis göras genom att se till kundens 

sökhistorik (Lambrecht och Trucker 2011). Lyckas företag med det kan det generera en 

kund som tillbringar mer på företagets hemsida (Chaffey och Smith 2013). Müller 

bedömer att företag bör tänka mindre marknadsföring och mer kommunikation när de 

vill nå fram till kunden. När det kommer till att särskilja sig från konkurrenterna anser 

Nimmermark att ett sätt som kan skapa en konkurrensfördel är att komma på något nytt 

och unikt. Men respondenten tillägger att med tiden går konkurrensfördelen över till att 

bli en ofrånkomligt krav för alla, då företag använder samma medel för att lyckas. 

Grove el al. (2009) anser att en konkurrensfördel skapas när företag aktivt möter 

kundens efterfrågan. Företag kan använda sig av den virtuella hemsidan för att erhålla 

en sådan fördel (Vilnai-Yavetz och Rafaeli 2006). Nimmermark uppger att nackdelarna 

som kommer med e-handel såsom avsaknaden av fysisk kontakt gör att utformningen av 

hemsidan blir extra viktig. Ahnfeldt påpekar att en fördel med uppstarten av e-handel är 

att det inte är så kostsamt, men det gäller att se över om det verkligen behövs. 

 

Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) beskriver hemsidan som ett plattform som bör formas 

för att skapa en positiv upplevelse för kunden. Ahnfeldt befarar att de företag som står 

utan en hemsida idag kommer arbeta i en uppförsbacke. Många kunder förväntar sig att 

de alltid kan beställa produkter på hemsidorna de besöker och om företag inte lever upp 

till den existerande förväntningen finns det stor chans att de förlorar kunden. Att ha en 

attraktiv hemsida kan påverka kundens köpbeteende (Molla och Licker 2008; Ha och 

Lennon 2010). Har företag inte möjlighet att bygga upp sin egen hemsida eller andra 

liknande teknologiska lösningar anser Nimmermark att extern hjälp är ett bra alternativ. 

Enligt Bjerre och Lindstedt (2009) samt Grönroos (2008) är det viktigt att ha hur 

kunden upplever mötet online i åtanke. En enkelhet kan generera återkommande kunder 
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(Sweeney 2009). Müller framhäver att det finns en fördel i att vara en så kallad pure 

player och bara sälja online, då företaget i och med det startar från grunden utan några 

gamla tekniska system som följer med. Respondenten klargör att det då går att skapa en 

effektiv verksamhet.  

 

4.2 Det finns fler vägar att närma sig kunden  
 
4.2.1 Multihandel ökar chansen att bli sedd  
Begreppet multikanaler omfattar handeln som sker när företag använder flera 

säljkanaler (Levy och Weitz 2009). Ahnfeldt hävdar att det är viktigt att synas på fler 

men även rätt ställen. Dem som inte har fler kanaler att synas genom kommer att stå vid 

sidan av i framtiden. Teknikens framfart har påverkat detaljhandeln och en kund kan 

idag göra prisjämförelser när de är i butiken (Burke 2002; Frazer och Stiehler 

2014).  Det är en utmaning att underhålla multikanaler, men en kund uppskattar om ett 

företag erbjuder valmöjligheter (Berman, Evans 2010). Harrius påtalar att undersökning 

efter undersökning visar att kunder som handlar på nätet hellre vill handla av ett företag 

som också har en fysisk butik. Undersökningar visar även att de företag som enbart 

använder sig av fysiska butiker kommer minska samtidigt som e-handeln kommer öka. 

Harrius betonar vidare att de företag som använder båda plattformarna på ett 

framgångsrikt sätt kommer komma ut som vinnare om kundrelationerna.  
 

Berman och Thelen (2004) framhåller att en multikanalsstrategi möjliggör användandet 

av samtliga av kanalernas styrkor. Ahnfeldt poängterar att fler kanaler ger mer 

försäljning och att de kunder som rör sig i olika kanaler handlar för mer pengar. Det gör 

enligt Ahnfeldt också att företag enklare kan möta kunden där den befinner sig. Neslin 

och Shankar (2009) anser att företag enklare kan samordna sin marknadsföring vid 

användandet av multikanaler. Anders Andersson anger att multihandel används för att 

sprida samma budskap i samtliga kanaler. Svårigheter som lyfts fram med att använda 

multikanaler är kannibalisering, det vill säga att någon av företagets kanaler missgynnas 

på grund av en annan (Zhang et al. 2010). Samt framhävs att det inte är alltid är lönsamt 

med multihandel då det är svårt att kommunicera samma budskap i samtliga kanaler 

(Jones och Runyan 2013). Harrius ser en nackdel med att varje kanal jobbar var för sig i 

multihandel, då det leder till att företag inte har en samlad kundbild. Det gör att varje 

kanal har en unik perception av kunden och kan därför skicka samma erbjudande genom 

olika vägar. När kunden i sin tur rör sig mellan kanalerna blir upplevelsen att företaget 
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inte vet något om denne. Arne Andersson klargör att det finns nackdelar som 

uppkommer genom avsaknaden av integration mellan kanalerna och nämner att det 

bland annat gör att företag har dålig översikt gällande sitt lagersaldo i de fysiska 

butikerna.   
  

4.2.2 Omnihandel – en sömlös upplevelse 
Harrius framhåller att omnihandel numera kan betraktas som en trend. Nimmermark 

nämner att omnihandel går ut på att finnas där för kunden i den kanal den kunden väljer 

att befinna sig i. Solmosson (2014) använder begreppet sömlös, vilket syftar till hur 

kunder kan röra sig mellan kanaler. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) menar att 

kunden ska kunna röra sig som den behagar mellan kanalerna. Müller beskriver 

följaktligen att en bra omnihandel uppstår när kunden enkelt och sömlöst kan byta 

kanal. Det kan vara klarheter som att kunden kan få varan levererad via sin egenvalda 

preferens. Ahnfeldt framhäver att processen skall vara sömlös, emellertid låter 

respondenten förstå att det kan vara svårare för stora företag att gå över till omnihandel 

då det är så många faktorer som måste fungera. Integrationen gör att kunden ska få 

samma sorts upplevelse i varje möte, oavsett kanal (Postnord 2015; Lewis och Dart 

2010). Solmssen (2012) lägger vikt vid att varje kanal som används måste vara 

medvetna om vad som sker i de andra kanalerna. Anders Andersson anser att 

omnihandel handlar om att låta de kanaler som existerar dra nytta av varandra. Det 

handlar inte enbart om att förmedla samma budskap i alla forum, utan den information 

som samlas in ska skickas vidare till de andra kanalerna. 

Lewis och Dart (2010) accentuerar att kunder är medvetna om vad dem vill ha redan i 

ett tidigt skede och företag måste därmed anpassa omnihandeln efter deras preferenser. 

Harrius poängterar att fokus inom omnihandel ligger vid att identifiera vem kunden är 

och vad kunden vill göra i de olika kanalerna. Varje handelsplattform behöver inte 

erbjuda samma sak, men de ska förmedla samma budskap till kunden. Att följa med i 

utvecklingen av omnihandel är något Rigby (2011) anser är av en stor vikt. Müller 

framhåller att alla företag har kommit olika långt i processen. Dock tillägger 

respondenten att bara för att ett företag inte har kommit lika långt som andra idag är det 

ingen nackdel, men det är något de bör se över. Att integrera sina kanaler anser 

Ahnfeldt är nödvändigt, då det är viktigt att följa med i utvecklingen med teknik som 

konstant förändras. Harrius redogör att det är ett omfattande arbete och det därmed är få 

som klarar av det arbete som krävs. 
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Fulgoni (2014) anser att företag ska ta vara på alla de möjligheter som ges med 

omnihandel, där författaren bland annat ger exempel på att en möjlighet som finns är att 

mäta kundens beteende och mönster. Arne Andersson nämner också att det numera är 

allvar när det kommer till handelsutvecklingen. Respondenten anser att företag som inte 

integrerar sina kanaler kommer bli stillastående. Anders Andersson berättar att många 

företag har stora planer beträffande omnihandel, men besitter tyvärr inte de system som 

krävs för att ta klivet in i utvecklingen. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) påtalar 

vikten av att kunderna också följer med utvecklingen och använder omnihandel, då de 

kan få bäst erbjudanden på det sättet.  Nimmermark framhäver att det kan uppstå en 

besvikelse hos kunden om inte omnihandel fungerar eller existerar hos företag idag, då 

kunden kräver allt mer och förväntar sig att kunna förflytta sig sömlöst mellan 

kanalerna. Respondenten menar att det är enkelt att göra kunden besviken och därför 

gäller det att istället göra det motsatta och överträffa kundens förväntningar. 

Rigby (2011) anser att omnihandel kommer bli den köpprocess kunderna vänjer sig vid, 

men det kommer huruvida krävas samarbete, kompromisser och detaljerad planering för 

att lyckas. Verhoef et al. (2015) belyser att det är viktigt att alla verktyg företag 

tillhandahåller fungerar smidigt och att tekniken är felfri. Müller markerar att det inte 

kommer dröja länge innan det är ett krav från konsumenterna att företag ska ha 

omnihandel och om företag inte är med i utvecklingen kommer det vara svårt att vinna 

tillbaka kunderna. Dock menar respondenten att det kan vara svårt för företag att gå 

över till omnihandel då de kanske har äldre system som gör det till en kostsam och 

tidskrävande process. Även Arne Andersson anser att det kommer bli väldigt viktigt 

med omnihandel, då det kommer bli den faktorn som avgör om ett företag kommer att 

lyckas eller ej. Deloitte (2015) menar att det är svårt att skapa en smidig lösning för 

båda parterna. Nimmermark beskriver bland annat att företag måste veta hur de skall 

lägga upp strukturen, ha en bra uppsyn över sitt lagersaldo och vara medvetna om att 

det finns många tekniska utmaningar med omnihandel.  

Brynjolfsson et al. (2013) nämner att företag som bedriver omnihandel har möjlighet att 

skicka erbjudanden baserade på lokalisering, det vill säga vart kunderna befinner sig. 

Exempelvis fastslår författarna att erbjudandet kan skickas när kunden kliver in i 

butiken. Harrius talar om att utvecklingen indikerar att företag i framtiden kommer veta 

vilka kanaler kunden besökt. Det kan leda till att människan kan gå in i en butik där en 

skärm visar vilka erbjudanden som passar kundens specifika preferenser. Harrius 
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berättar att det redan finns i viss mån, där exempelvis mail och erbjudanden skickas ut 

och är klassade utefter kundens beteende i butiken. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) 

understryker att företag som bedriver omnihandel kan skicka riktade kunderbjudanden. 

Anders Andersson beskriver den optimala omnihandeln, vilken respondenten menar är 

när det i butiken går att känna igen kunder som granskat varan online, för sedan kunna 

erbjuda experthjälp utan att den hinner efterfrågas.  

4.3 Olika nyanser av relationsskapande  
  
4.3.1 Två utgångslägen med samma mål  
För att stärka en relation bör fokus riktas allt mer mot kunden (Godson 2009; Kumar et 

al. 2011; Laudon och Traver 2013; Roberts och Grover 2012). Gällande den fysiska 

butiken betraktar Larsson personalen som den största fördelen och genom att ge service 

utifrån kundens preferenser skapas en positiv upplevelse. Det kan i sin tur leda till en 

vidare relation och kunden ska enligt respondenten aldrig ska lämna en butik och känna 

att servicen var sämre än vad som önskades. Zhang et al. (2010) låter förstå att 

personalen kan användas till butikens fördel. Mossberg (2015) instämmer och påtalar att 

personalen kan användas för att ge professionell hjälp vilket kan tillfredsställa 

kundernas behov. Även Nimmermark accentuerar att konsumenten kan erhålla hjälp i 

butiken och att det är den extra servicen som utgör skillnaden beträffande hur kunden 

upplever mötet. Ahmed och Rafiq (2000) konstaterar vikten att av investera i 

personalen. I slutändan är det personalens bemötande som påverkar kundens upplevelse 

(Cadwallader et al. 2009; Grönroos 2008). Arne Andersson nämner att personalens roll 

har förändrats och poängterar att deras funktion allt oftare handlar om merförsäljning. 

Därför är det enligt respondenten viktigt att investera i personalen och exempelvis kan 

företag använda sig av workshops för att få personalen att anamma rätt attityd.  

 

Kahn (1995) betonar vikten av att ha en servicekvalitet som bland annat innefattar 

servicen, tillgängligheten och trovärdigheten. Exempelvis kan den uppstå när kunden 

integrerar med personalen (Tsaur och Lin 2004). Ahnfeldt förmedlar att det inte finns 

något som slår den personliga servicen som finns i den fysiska butiken, då kundens 

potentiella emotionella koppling till personalen är en drivande faktor till varför kunden 

väljer att besöka butiken. Ahnfeldt formulerar vidare att människor uppskattar att bli 

trevligt bemötta och desto mer personlig kunskap personalen har om kunden desto 

starkare relation alstras mellan parterna. Face to face beskrivs som den situation där 

personalen kan ge störst intryck på konsumenten (Barrows et al. 2009). Nimmermark 
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ser också mötet med personalen som en fördel i den fysiska butiken, då interaktionen 

kan hjälpa kunden samt leda till merförsäljningsmöjligheter. Müller framhåller att en 

kund som enbart handlat på internet under en period kan sakna den personliga servicen, 

vilket leder till att de besöker den fysiska butiken. Normann (2000) talar om sanningens 

ögonblick, det ögonblicket där kunden och företaget möts som ligger till grund för 

huruvida den framtida relationen kommer bli lyckad eller ej. Larsson prononcerar att 

personalen måste utstråla positiv energi för att kunden ska uppleva mötet som positivt 

och inte känna sig missnöjda med sitt besök.  
 

Wilson et al. (2008) diskuterar första intrycket och att hur kunden behandlas av 

servicefronten är en viktig faktor som präglar attityden. Arne Andersson uttalar att 

människorna i organisationen är av centralt värde och för att implementera företagets 

strategi hos personalen måste ledaren vara öppen och transparent. Respondenten anser 

att det annars återspeglas när konsumenten stiger in i butiken, då kunderna märker om 

personalen inte har tillräcklig kunskap. Magnusson och Forssblad (2000) framför att det 

krävs mer av frontpersonalen idag och att enbart lyckas med sina arbetsuppgifter inte 

längre räcker. Ivarsson (2005) håller med och framför tre olika typer av kunskaper som 

anställda bör ha; färdighetskunskap, social kunskap och teoretisk kunskap. Müller 

hävdar att kunden i vissa fall vill ha personlig hjälp och att några köpbeslut kräver den 

experthjälp som kan ges. Nimmermark beskriver att personalen skall vara experter på 

sitt område då det är viktigt att kunden känner sig nöjd och får den service och kunskap 

de efterfrågar. Genom att ge kunderna det lilla extra ökar chanserna att vinna kundernas 

förtroende. Larsson konstaterar vikten av att ha personal med hög kunskap kring 

området de arbetar inom, då de i det fallet kan svara på en kunds frågor omedelbart.  

 

Wong och Sohal (2002) påpekar betydelsen av företags engagemang i byggandet av en 

relation. Harrius uttalar att butiker ofta jobbar med att kunden kan dra kort för att få 

poäng. Butikerna gör inte det för att de vill dela ut poäng, utan för att skapa en kundbild 

som de i ett senare skede kan dra slutsatser kring och se vad kunden efterfrågar. 

Grönroos (2008) lyfter fram att inställningen hos konsumenten formar den attityd de har 

mot företag. Morgan och Hunt (1994) framför att det är viktigt att skapa engagemang, 

då det kan påverka kundernas inställning samt hur mycket de anstränger sig för att få en 

relation. Larsson framför att mycket engagemang kan skapas genom personalen. Det 

gäller att personalen ger ett bra första intryck, ställer öppna frågor och gör en 

behovsanalys av kunden. Respondenten framhäver att det kan leda till att kunden görs 
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medveten om ett behov som existerar och således blir denne mer engagerad i processen. 

Wikström och Normann (1994) lyfter fram att det är viktigt att skräddarsy lösningar till 

kunden, då företag därmed kan påverka den attityd kunderna har. Müller nämner att den 

fysiska butiken kan arbeta med att studera sina kunders köpbeteende. Handlar en kund 

alltid från en specifik avdelning är det just det området kunden bör få 

specialerbjudanden kring. Vidare framhåller respondenten att det är intressant att 

rabattkuponger fortfarande fungerar. Även fast det funnits många lösningar att 

digitalisera den biten finns kupongerna fortfarande kvar och är en viktig del i 

relationsskapandet till kunden. 

 

Relationer som skapas via e-handel har en fördel i och med att företag kan nå ut till fler 

tänkbara kunder (Godson 2009; Pizzutti och Fernandes 2010). Pizzutti och Fernandes 

(2010) tillägger att det även gör det enklare för kunderna att välja en konkurrent, samt 

tillägger Turban et al. (2015) och Chaffey (2009) att kunden kan enklare handla 

produkter på sina egna villkor. Müller poängterar att företag måste konkurrera mot en 

global marknad. Ahnfeldt yttrar att en bra infallsvinkel gällande e-relationer är att 

kunden har möjlighet att handla på sina egna villkor. Respondenten anser även att 

kundernas lojalitet till företag är något som blir allt mer svårare för företag att erövra. 

Lyckas inte företag hantera kunderna genom sin utsatta strategi är risken att företag 

måste göra en bra service recovery, som innefattar att göra en missnöjd kund nöjd igen 

(Pizzutti och Fernandes 2010). Det är viktigt för att inte förlora sina kundrelationer 

(Bitner et al. 2006). Anders Andersson nämner att företag bör använda sig av ”smarta” 

system som kan hjälpa till att fånga in viktig information angående kunden. Genom att 

se till kundens mönster online hamnar individen i en portfolio och nästa gång företaget 

vill nå ut till kunden finns det mer information att grunda sina beslut på, i hänseende att 

skapa en mer nöjd kund. Echeverri och Edvardsson (2002) ser dock kundernas klagomål 

som ett tillfälle att lära känna dem ännu bättre. 

 

Starka relationer kan skapas genom att företag arbetar hårt (Svensk Handel 2011; Goode 

och Harris 2004). Som tidigare nämnt kan lojalitet byggas via insamling av kunddata 

och enligt Müller handlar det sedan om hur den insamlade informationen används. Ofta 

orkar inte företag lägga ner den extra tid och kostnad som behövs för att verkligen nå 

kunden på djupet. Müller förklarar ett exempel på det kan vara att företag bara delar upp 

sina kunder efter kön i sina utskick. Ahnfeldt ser användandet av kunddata som vital för 
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att skapa nöjda konsumenter som känner sig speciellt utvalda.  Ett sätt för att lyckas få 

kunden känna sig speciell är att skapa skräddarsydda erbjudanden utefter den insamlade 

informationen (Godson 2009). Arne Andersson anser att det inte bara handlar om att 

vara bra på att programmera system, utan att det gäller att företag kan se en helhet och 

därefter förstå vad den individuella individen efterfrågar. Enligt Christodoulides och 

Michaelidou (2011) ligger även faktorer som att skapa lojalitet till grund för att lyckas. 

Müller påpekar att fel bör undvikas i så stor mån som möjligt när det kommer till 

skapandet av personliga erbjudanden. En kund ska aldrig få erbjudanden på produkter 

de inte gillar, då respondenten menar att det kan i sin tur leda till stor missnöjdhet hos 

kunden.   
 

Gällande de olika tillvägagångsätten för att nå fram till kunden bedömer Papadopoulou 

et al. (2001) och Godson (2009) att saknaden av personlig kontakt är en stor nackdel för 

relationsskapandet online. För att skapa en mer personlig kontakt anser Anders 

Andersson att livechattar är ett bra alternativ. Ahnfeldt finner chattfönster som ett bra 

verktyg för att kommunicera med kunden. Gummeson (2012) anger att tekniska verktyg 

som kan interagera med kunden är ett innovativt sätt att skapa en relation i den digitala 

världen. Ahnfeldt lyfter fram fördelar som längre öppettider då robotar kan styra 

livechatten. För att vända relationsskapande via e-handel till något positivt hävdar Cyr 

(2008) och Huang (2012) att företag bör fokusera på att skapa ett större förtroende från 

kunden. Ribbink et al. (2004) instämmer men tillägger även att kundens tillfredställelse 

är en viktig byggsten för lyckade e-relationer. Trots att chattfönster är ett bra 

tillvägagångsätt att bygga en relation på menar Ahnfeldt att resultatet beror på de frågor 

livechatten kan ställa tillbaka till kunden. Desto fler avancerade frågor livechatten kan 

ge och svara på, desto bättre blir resultatet. Nimmermark framhåller ett annat 

tillvägagångssätt är där företagets hemsida erbjuder kunden så kallade stories. Stories 

består av filmer och berättelser av experter som är till för att hjälpa kunden på traven i 

sitt köp. Respondenten förklara att tanken är att stories ska fungera som ett 

relationsbyggande verktyg där kundens behov kan tillfredsställas genom att få svar på 

sina frågor och lära sig hur produkterna kan användas. 

 
4.3.2 Strategier för att skapa en stammis  
Konceptet CRM behandlas i samband med kundrelationer och kan exempelvis handla 

om hur ett företag ställer sig till att påverka kundbeteendet genom kommunikation 

(Swift 2001; Battor 2010). Arne Andersson framhåller CRM som en svårbegriplig term 
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och menar att företag har olika möjligheter att använda sig av begreppet. De företag 

som har en större budget för att arbeta med konceptet införskaffar sig enklare fördelar 

förknippade med kundlojalitet. Målet med CRM är enligt Nimmermark att införskaffa 

sig en lojal kund som alltid väljer ens eget företag vid köp av en ny produkt. Almotairi 

(2009) och Kotler et al. (2009) ser kundlojaliteten och en konkurrenskraftig plats på 

marknaden som fördelar förknippade med användandet av CRM. En stark position på 

marknaden är även något Nguyen et al. (2007) ser som ett  resultat av användandet av 

CRM. Anders Andersson anser att ett samarbete mellan den fysiska butiken och e-

handeln är den bästa vägen för att nå en konkurrenskraftig plats på marknaden. Den 

information företag kan hämta från sin digitala plattform är data som kan användas för 

att skapa skräddarsydda erbjudanden till kunden på den traditionella plattformen. Att 

använda insamling av information som ett verktyg är ett sätt att skapa kontakt med 

kunden (Bose 2002), som sedan kan skapa värde åt både kund och företag (Payne och 

Frow 2005). 
 

Användandet av CRM är kommer inte gratis till företag och ett aktivt användande är 

nyckeln till lyckat resultat (Bose 2002; Bull 2003). Arne Andersson redogör att företag 

bör lägga mycket tid på att analysera och se vilka strategier de ska välja. Respondenten 

klargör att det kanske kostar att analysera materialet men lyckas företag göra rätt vid 

första försöket kommer de spara in pengar och tid då de slipper börja om från ruta ett. 

Müller tycker också att företag ska analysera viktig information som berör kundens 

rörelsemönster för att sedan använda kunskapen i relationsbyggandet. Att lagra 

kundinformation ger företag en fördel när det kommer till att underhålla framtida 

kundrelationer (Nguyen et al. 2007). Ahnfeldt anser att företag ska använda den lagrade 

informationen som samlas via CRM. Informationen sedan ska användas mot kunden, 

det kan exempelvis handla om att se till kundens tidigare köp för att sedan ge 

erbjudanden om produkter som är inom samma område.  
 

Bose (2002) och Bull (2003) poängterar att det är svårt att analysera information. För att 

klara av det behövs kunskap och planering (Mishra och Mishra 2009).  Avsaknaden av 

befintliga metoder anser Chalmeta (2006) är en faktor som kan göra att företag missar 

möjligheten att nå framgång. För att färre fel ska uppstå bedömer Arne Andersson att 

företag måste analysera sitt material stora i mängder. Müller påpekar att 

analysprocessen till största möjliga del ska ske stressfritt, men lyfter fram en finansiell 

rädsla hos organisationer som ett hinder. Dock menar Müller att företag måste våga 
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investera i dataanalys för att lyckas nå fram och skapa relationerna till kunderna. 

Ahnfeldt framhåller att den första utmaningen främst handlar om att få in kunderna i 

företagets databaser.  
 

Sammanväxten mellan internet och relationsbyggandet har skapat begreppet e-CRM 

(Chaffey och Smith 2013), där Chen och Ching (2007) framhäver att kunden ska hitta 

företaget och inte tvärt om. Ahnfeldt anser att vikten ligger vid att nå fram till kunden 

genom exempelvis kundklubbar. Müller anser att det inte finns någon specifik väg för 

att skapa e-relationer, dock är det något företag ska sträva efter. I sammanhanget 

framhäver respondenten lojalitetsprogram där kunddata kan samlas in för att sedan ge 

kunden rätt erbjudande. Vidare betonar Müller vikten vid att företag visar förståelse och 

att de värnar om kunden när det kommer till e-handel. Chaffey och Smith (2013) anser 

att företag måste använda sig av teknologi för att sticka ut i mängden och att möta 

kundens förväntningar. Den digitala plattformen förändras ständigt (Chen och Ching 

2007). Ahnfeldt anser att det är viktigt att följa med i utvecklingen då tekniken hela 

tiden går framåt. Vidare understryker respondenten att det annars uppstår en ökad risk 

att förlora relationen till kunden. För att nå fram till kundernas förväntningar är 

användningen av e-CRM livsviktig då det är ett verktyg som företag kan särskilja sig 

med (Alieen 2006). 
 

E-CRM är ett verktyg att använda för skapandet av kundlojalitet då företag ger kunden 

en ökad kundnytta och tillfredsställelse på ett kostnadseffektivt sätt (Ravi och Maci, 

2001).  Det blir enligt Arne Andersson allt viktigare att fokusera på den digitaliserade e-

CRM i form av elektroniska kundklubbar. Ahnfeldt menar att elektroniska 

kundklubbarna kan användas för att enklare kunna analysera kundens köpmönster och 

sedan dra nytta av den insamlade informationen. Kundens betydelse är viktig att ha i 

åtanke när det kommer till e-CRM (Injazz och Karen 2003). Müller berättar att företag 

kan arbeta med nyhetsbrev som skickas kontinuerligt till kunden, vilket han konstaterar 

är en väldigt effektivt sätt för att få kunder att handla samt öka chanserna att göra dem 

lojala. Ett bra sätt Ahnfeldt belyser för att vinna tillbaka förlorade kunder är att skicka ut 

personifierade rabattkuponger.  
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4.3.3 Att hantera relationer i ett omnihandelsperspektiv 
Multichannel customer management behandlar hur kundförvärv vid användandet av fler 

kanaler går till och ger insikt i hur befintliga kundrelationer bibehålls och utvecklas 

(Neslin 2009). Fokus ligger vid hur kunder hanteras (Rangaswamy och van Bruggen 

2005). Anders Andersson resonerar om att kunder blir mer trogna när de använder 

omnihandel. Respondenten anser att det finns enkla metoder för att få in kunderna i 

systemet, bland annat omnämns användandet av erbjudanden som en lockelse för att få 

kunden att bli mer villig att testa en annan kanal. Harrius belyser vikten av den kundbild 

som byggs upp då det gör att företag kan följa kundens beteende samt rörelsemönster 

mellan kanalerna. När kunden sedan exempelvis går in på företagets e-handelsplattform 

kan företag utnyttja den informationen de redan har från den fysiska butiken.  

Neslin et al. (2006) lyfter fram fem utmaningar som är viktiga att hantera i samband 

med användandet av fler kanaler, nämligen integration av data, förståelsen för kunderna, 

utvärderingen av kanalerna, resursfördelning mellan kanalerna och koordinationen 

mellan dem. Nimmermark fastslår att det är sambandet mellan den fysiska butiken och 

e-handeln som är det speciella vid användandet av fler kanaler. Arne Andersson berättar 

att integrationen av systemen är viktigt, då det är en förutsättning för att lyckas med 

omnihandel. Vid omnihandel påpekar Müller att stort fokus ska riktas på teknologin, 

men att företag absolut inte får glömma människan. Att faktiskt ha säljare i butiken är så 

viktigt, då det kan skapa en stark relation. En perfekt omnihandel skulle enligt Müller 

bestå av en kombination av det bästa från de två världarna.  

Gällande flervägskanaler och lojalitet fann Wallace et al. (2004) att användningen av 

multikanaler ger mer tillfredsställda kunder och ökad lojalitet. Anders Andersson 

accentuerar att omnihandel grundar sig i att införskaffa lojala kunder. Respondenten 

anser att kunden bryr sig mindre om vilken kanal som används, då de istället redan vet 

vilket företag den ska handla ifrån.  Neslin et al. (2006) drar slutsatsen att det lutar mot 

att användandet av flervägskanaler kan öka lojaliteten.  Müller berättar att det är viktigt 

att skapa personliga erbjudanden, vara flexibel och ge en bra service vilket i sin tur ska 

leda till kunden enklare ska förstå vilken produkt de köper. Harrius konstaterar att de 

olika kanalerna används på olika sätt för att samla in information till en gemensam 

kundbild. Företag sätter då kunden i fokus och ger relevant information i alla kanaler. 

Vidare framför respondenten att om företag inte en riktig kundbild blir det svårare att 

skapa relevanta erbjudanden. Harris säger att personifiering är en naturlig del i 

omnihandel.  
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Piotrowicz och Cuthbertson (2014)  menar att kanalerna kan uppfattas som otydliga för 

kunderna om de inte är sammanhängande. Arne Andersson påtalar att ett välintegrerat 

system dramatiskt ökar ens chans att skapa en lojal målgrupp som gör återköp hela 

tiden. Företag ska inte bara skicka ut information utan det gäller att nå kunden på rätt 

sätt så de känner sig unika. Anders Andersson tydliggör att omnihandel är ett 

systemproblem för många företag och att det krävs att företag skapar system som kan 

hantera det som kommer att finnas i framtidens kommande förändringar. Respondenten 

framhäver vidare att en kund som använder omnihandel är en mer trogen kund. 

Ahnfeldt menar på att omnihandel gör att företag kan knyta kunden närmare till sig.  
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5 Slutsats  

I det avslutande kapitlet som följer kommer de slutsatser som dragits utifrån insamlad 

teori och empiri presenteras i en slutdiskussion. Kapitlet behandlar de tendenser och 

mönster vi funnit, samt besvaras syftet och de båda forskningsfrågorna som legat till 

grund för studiens utförande. Avslutningsvis presenteras våra slutliga reflektioner kring 

studien. 

 

Studiens syfte har varit att utforska hur relationsbyggandet präglas av de olika 

köpkanaler som existerar i dagens virtuella och traditionella handelsmiljö, samt 

undersöka hur relationen mellan kund och företag påverkas av en integration mellan 

kanalerna. Vidare ämnade vi även att klargöra och analysera huruvida servicelandskapet 

kan främja förhållandet. De forskningsfrågor vi utformat lyder:  

 

x Hur särskiljer sig relationsbyggandet som sker mellan konsument och företag, 

inom digitalhandel och den fysiska butiken? 

x Vilken inverkan har användandet av omnihandel på relationsskapandet?  

 

5.1 Tendenser och mönster  
Under studiens gång har vi kunnat urskilja särskilda tendenser och mönster vilka 

härletts från både teori och empiri. Vi finner det angeläget att åter belysa att vi 

genomfört en kvalitativ studie där empirin härstammar från intervjuer. Därmed kan vi 

inte skönja några generaliserade slutsatser utan vi kommer i stället presentera de 

tendenser vi funnit under arbetets gång, vilka ligger i enlighet med det studerade 

forskningsområdet. De mönster och tendenser vi funnit är följande:  

x Fysiska butikens betydelse: I studien har det framkommit att den traditionella 

butiken besitter ett flertal fördelar som inte går att uppnå via andra vägar. Det 

framgick från flera intervjuer att det inte går att ersätta kanalen och att många 

som enbart arbetar online tillslut väljer att även öppna en butik, vilket visar på 

plattformens fortsatta konkurrenskraft.  

x E-handel skapar ytligare relationer: Att det är en svårighet att skapa starka 

relationer i den virtuella handelsmiljön är återkommande tema. Det är enkelt för 

kunderna att byta plattform, vilket kan skapa en illojalitet om kunden inte har en 

personlig kontakt med företaget.  
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x Servicelandskapets utveckling: Att servicelandskapet är viktigt är något som 

teoretiker sedan länge konstaterat, vilket även blivit uppenbart genom vår studie. 

En tendens vi urskiljer är emellertid att samspelet mellan det virtuella och 

traditionella servicelandskapet börjar bli allt vanligare. Vi menar att 

utvecklingen går mot att servicelandskapen kommer att byggas både för att 

samverka, men också för att efterlikna varandra i syfte att främja kundrelationer.  

x Omnihandel som en norm: Det vi tydligt kan urskilja är att allt fler företag rör 

sig mot att etablera omnihandel då det är vad kunden efterfrågar. Med det 

empiriska materialet som grund ser vi en tydlig tendens att omnihandel är på väg 

att bli en överlevnadsfaktor.   

x Insamling av kunddata: En sista tendens som vi har uppmärksammat är hur 

stor vikt som ligger vid insamlingen av kundinformation, vilken i sin tur kan 

göras på skilda sätt. Flera av respondenterna har talat om att det är essentiellt att 

lära känna sin kund och samla kunskap om dem oavsett om de befinner sig i 

fysiska butiken eller online, för att rätt erbjudanden skall skickas ut till rätt kund.  

 

5.2  Relationsskapandet i olika kanaler   
Med utgångspunkt i teori och analys kan vi se ett flertal faktorer som särskiljer hur 

företag arbetar med att främja relationsbyggandet i det traditionella och virtuella 

servicelandskapet. Vi bedömer att det främst är två faktorer som ligger som grund för 

den fysiska butikens fortsatta konkurrenskraft. Den första faktorn är att kunden får 

möjligheten att beröra och testa produkterna innan köp. Den andra anledningen 

behandlar den mänskliga kontakten. Som Linda Ahnfeldt (2015-04-27) konstaterar 

finns det “inte något som kan slå den personliga servicen som ges i en fysisk butik”. Det 

personliga mötet inger en trygghet hos konsumenten. Vår uppfattning gällande kundens 

trygghet är att den uppkommer till följd av att kunden känner sig komfortabel i 

butiksmiljön samt är bekant med personalen.    

 

Följaktligen kan personalen i den traditionella butiken ge en personlig service. Den 

personliga kontakten är något som särskiljer de två handelskanalerna åt då det enbart är 

den fysiska butiken som har möjlighet att erbjuda det. Lyckas personalen överträffa 

kundens förväntningar genom att leverera bra service anser vi att det inte finns något 

bättre tillvägagångsätt för att främja kundrelationer. Det framkommer i studien att det 

personliga mötet också kan leda till en besvikelse hos kunden, då de har höga 

förväntningar som måste tillgodoses. För att bemöta förväntningarna är det viktigt att få 
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med samtliga anställda på samma vision. I syfte att bevara och bygga relationerna i en 

butik ser vi att ledningen behöver ta hand om sin personal och göra dem redo för olika 

situationer som kan uppstå. Det tror vi skulle göra att personalen kan överträffa kundens 

förväntningar på ett enklare sätt. Vi anser att en utbildad personal har förmågan att ge 

det lilla extra och överraska kunden på ett positivt sätt. 

Något vi kan urskilja genom studien är att kunden kräver allt mer av personalen. Vi 

finner att det finns ett samband mellan de högt ställda kraven och teknologin. Vår åsikt 

är att kunden har mer kunskap gällande produkter idag, vilket också är ett skäl till vår 

övertygelse om att utbildning behövs. Då kunden redan har en hög kunskap om 

produkterna när de kommer till butiken anser vi att ett nytt lager till personalens 

expertis är en ofrånkomlig åtgärd inom en snar framtid. De anställda måste då vara så 

pass kunniga att kunden alltid känner ett behov av att få hjälp av dem. Med 

personalutbildning åsyftar vi inte bara till de utbildningar som kan främja personalens 

kunskap kring produkterna. Vi vill även lyfta fram de utbildningar som behandlar 

relationer och hur människans beteende fungerar. Vi tror även en stor vikt ligger vid att 

personalen lyckas få kunden att känna sig speciell och utvald för att kunden ska vilja 

återkomma till butiken.  

En faktor vi identifierat gällande den virtuella handelskanalen är hur viktigt det är att 

samla in data angående kundens köpmönster. Företag kan således skapa erbjudanden 

baserade på den insamlade informationen vilket enligt oss är den bästa vägen för att 

skapa en nöjd konsument som känner sig utvald. Dock kan vi urskilja att den virtuella 

handelskanalen kan skapa en osäkerhet hos kunden. Trots att det uppkommer allt fler 

hjälpmedel som kan assistera kunden vid e-handel kan vi med utgångspunkt i empirin 

fastslå att inget kan överträffa den personliga kontakten. Vi drar slutsatsen att det 

följaktligen är svårare att skapa en relation med kunden genom e-handel, men att de 

företag som lyckas skapa en lösning gällande det rådande dilemmat samt har en e-

handel som upplevs enkel, smidig och lättillgänglig kommer att vara fortsatt 

konkurrenskraftiga på marknaden.  

Somliga företag väljer pris som ett verktyg för att konkurrera om kunderna, vilket vi 

anser inte är hållbart i längden då det nästan alltid kommer finnas en risk att 

konkurrenter kommer med lägre priser. Vi ser att det som att de som bygger en affärsidé 

kring nytänkande produkter eller är nischade kommer att ha framgång. Vi är medvetna 

om att det kan vara svårt att komma på något revolutionerande eller finna en unik nisch, 
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men de som lyckas tror vi kommer vara de som lyckas skapa den starkaste relationen 

via e-handel. Beträffande relationsbyggandet inom den virtuella handelsmiljön ligger 

stor vikt vid att finna lösningar som kan kompensera för bristen av personlig kontakt. 

För att lyckas nå fram till kunden på ett personligt sätt anser vi att företag måste våga 

investera i fungerande teknologiska lösningar, som ska sköta den digitala kontakten på 

ett så pass realt sätt som möjligt oavsett tid på dygnet.  

Vi tolkar att det som särskiljer handelskanalerna främst är att den traditionella 

handelskanalen har en fördel med att kunna ge kunden en personlig kontakt medan den 

virtuella plattformen arbetar mer med insamlande av kunddata och personliga 

erbjudanden. En stark kundrelation kan också byggas genom att överträffa kundens 

förväntningar och även den delen särskiljer handelskanalerna. Det vi menar är att den 

traditionella handelskanalen kan använda personal som är utbildade för att lyckas 

medan den virtuella handelskanalen mer fokuserar på skräddarsydda erbjudanden och 

att teknologin alltid ska finnas tillgänglig. 

5.3 Omnihandelns inverkan på relationsskapandet  

Utifrån studiens insamlade material kan vi konstatera att konceptet omnihandel har haft 

en inverkan på relationsbyggandet genom både positiva såväl som negativa aspekter. En 

fördel vi identifierat är att företag som använder sig av omnihandel har möjlighet att 

samla in kundinformation genom flera olika kanaler. Att det skapas en flexibilitet för 

kunden är också en positiv inverkan som omnihandel har fört med sig då kunden kan 

röra sig fritt mellan kanalerna, samt ta del av företagens bästa erbjudanden oavsett val 

av kanal. I förbindelse med att företag erbjuder kunden en ökad flexibilitet minskas 

risken att kunderna handlar av konkurrenterna. Dock vill vi poängtera att fördelarna 

med omnihandel inte kommer gratis, företagen måste arbeta aktivt med konceptet för att 

det ska ge ett positivt utfall. 

Genom empiriinsamlingen kan vi tyda att en vital process är att arbeta kontinuerligt 

med att samla in kundinformation för att sedan använda informationen i samspelet med 

kunden. Då många företag arbetar med att skicka ut erbjudanden till kunden anser vi det 

att det är viktigt att se över vad som skickas ut. Det för oss vidare till eventuella 

nackdelar som kanalen kan frambringa. Vi finner att det kan förekomma slarv med 

bearbetningen av den insamlade kundinformationen. Företag som inte bearbetar 

informationen tillräckligt löper större risk att skicka ut fel erbjudanden till kunden, 



 

 57 

vilket vi ser som en stor nackdel. En kvinna som får ständiga erbjudanden om en herr 

parfym tror vi kan känna sig försummad och det kan leda till att kundrelationen 

försvagas. Vi tror att kunder som får irrelevanta erbjudanden snabbt kommer att välja 

bort det företaget då det finns andra företag som har bättre insikt i vad denne vill ha. Det 

kan i sin tur leda till att kunden ignorerar framtida erbjudanden från det företaget och 

därmed går en kundrelation förlorad. 

Informationen om en konsument genererar en samlad kundbild utifrån kundens vanor i 

både de traditionella och virtuella handelskanalerna. Vi finner att företag kan använda 

kundinformationen till sin fördel där de genom att lära känna sina kunder i olika kanaler 

kan skapa starkare relationer. Insamling av kundinformation kan gå väldigt långt in på 

djupet samt göras på olika sätt. Med det kommer diskussionen kring hur nära ett företag 

får komma kunden innan det blir ett intrång på dennes privatliv. Vi uppfattar det som att 

kunden söker efter smidiga lösningar och skräddarsydda erbjudanden som kan förenkla 

deras vardag. Vi drar slutsatsen att det egentligen inte finns någon gräns gällande hur 

mycket information ett företag får samla in om kunden, utan så länge kunden känner sig 

nöjd och blir tillfredsställd är det bara en positiv faktor. Skulle kundinformationen 

däremot misskötas finns risk att företaget mister kundrelationen. 

Utifrån insamlad data går det att tyda att dagens kund är en stressad människa som vill 

få ting gjorda snabbt utan att behöva vänta. Större delen av väntandet för en kund anser 

vi sker i den fysiska butiken då en kund där de exempelvis måste invänta personal ifall 

de är upptagna. Vi ser att omnihandel i det hänseendet kan inverka positivt på 

relationsskapandet, då omnihandel kan användas som ett bra verktyg för att ge kunden 

hjälp och minimera väntetiden. Om en kund exempelvis ska köpa nya skor och behöver 

veta om en storlek finns så kan en butik som använder omnihandel lösa problemet utan 

att kunden får vänta. Istället för att invänta personal kan kunden via mobilen se hur 

lagersaldot ser ut och därefter hämta sin vara själv, vilket skulle generera en mer nöjd 

kund och förbättra relationen.  

Idag blir det allt mer vanligt att företag använder kundinformation för att göra utskick, 

men vi tror att vi i framtiden kommer se allt fler fysiska butiker som är influerade av 

teknologin och en e-handel som försöker eftersträva den personliga kontakten. När det 

kommer till den fysiska butiken vet vi att relationer redan påverkas via den personliga 

kontakten. Därför anser vi att företag bör arbeta med detaljer i butiken för att addera en 

extra dimension som kan stärka relationen ännu mer. Ett sätt skulle kunna vara att 
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genom omnihandel få in mer teknologi i butiken, där exempelvis skyltarna i butiken kan 

känna igen kunden och ändras för att matcha dennes förgångna köpbeteende. Vi ser 

framtiden som ovis då teknologin förändrar utvecklingen av handelskanalerna konstant, 

men för att hålla en stark position på marknaden måste företag tänka steget längre för att 

bygga kundrelationer. Vi framhåller att omnihandel i framtiden kan ses som strategiskt 

nödvändigt och de som inte är med i utvecklingen kommer ha svårare att bygga vidare 

på sina nuvarande och framtida relationer.  

 

5.4 Besvarande av syfte 

Ett av studiens syfte är att utforska hur relationsbyggandet präglas av de olika 

handelskanaler som existerar i den virtuella och traditionella handelsmiljön. Som ovan 

diskuterat ser relationsbyggandet olika ut i olika kanaler, även om slutmålet att skapa en 

lojal kund är detsamma. Det vi anser kännetecknar relationsbyggandet oavsett vilken 

kanal som används är att intentionen företagen har att komma nära en kund. Oavsett 

vilken butik eller hemsida som används uppfattar vi att företag strävar efter att lära 

känna kunden på ett allt djupare plan. På hemsidor samlas information in gällande alla 

förehavanden kunden har och i butiker finns kundkort, kundklubbar och allt fler digitala 

hjälpmedel som även dessa kan vara behjälpliga i insamlingen av kundinformation. Det 

essentiella är få kunden att känna sig speciell och utvald då det genererar en nöjd 

konsument. Med studien har vi även strävat efter att undersöka hur relationen mellan 

kund och företag påverkas av en integration mellan kanalerna. Vi ser att omnihandel blir 

mer vanligt och allt fler företag följer med i utvecklingen och de som avstår möjligheten 

missar chansen att skapa en gemensam kundbild vilket hämmar relationsutvecklingen. 

Personifiering är en naturlig del i dagens relationsbyggande och därmed en naturlig del i 

användandet av omnihandel. En integration av kanalerna påverkar i högsta grad 

relationen. 

 

Vårt ändamål med studien var likaså att undersöka huruvida servicelandskapet kan 

främja relationsbyggandet. Något som framkommit under arbetets gång är att en bra 

struktur på det traditionella såväl som virtuella servicelandskapet kan leda till att 

kunden väljer att handla hos ett visst företag och därmed ges en möjlighet till att skapa 

en relation. Om kunden inte uppskattar den upplevelse servicelandskapet erbjuder är det 

sannolikt att kunden kommer att välja bort det företaget i framtiden, speciellt eftersom 
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kunden oftast har många andra liknade företag att välja mellan. Därför anser vi att ett 

väluppbyggt servicelandskap är essentiellt för företag. Vi har även observerat en 

intressant utveckling av servicelandskapets betydelse, nämligen samspelet mellan 

hemsidan och den fysiska butiken. Det har under intervjuerna framkommit att det blir 

allt vanligare att företag strävar efter att bygga upp sina butiker efter hemsidans 

utseende eller vice versa för att öka graden av igenkänning hos kunden. Därmed drar vi 

slutsatsen att de företag som arbetar efter att skapa ett samverkande servicelandskap kan 

stärka relationen enklare med sina kunder då det kan härleda en känsla av trygghet. 

 

5.5 Övriga reflektioner och tankar  
Något som kommit till vår kännedom under studiens gång är att det kostar att skapa 

kundrelationer. Det vi emellertid identifierat är att företag aldrig bör känna sig nöjda. 

Även fast ett företag har fått fram ett fungerande system gällande hur de bygger 

kundrelationer så kommer teknologins framfart göra att en fungerande modell idag blir 

gammal och oväsentlig imorgon. Teknologins framfart har även haft en stor och 

kommer fortsätta ha en ännu större inverkan på fysiska butiken. Användning av 

högteknologiska system är en dyr utrustning, men även tiden som krävs för att analysera 

kundernas beteende kostar också pengar.  Det ska bli spännande att se hur omnihandel 

utvecklas i framtiden och hur sömlöst kan det egentligen bli. Kanske är nästa steg att 

kunden har en så pass stark tillit till företaget att de inte ens är med i köpprocessen. 

Företag har då ett sådan pass stor kunskap om kunden att när exempelvis batteriet till tv-

kontrollen börjar ta slut så skickar företaget ut nya innan kunden ens behöver se över 

problemet. Det enda problemet vi ser med framtidens relationsutveckling är hur snabbt 

tekniken kommer att utvecklas. Det finns som sagt ingen gräns om hur mycket företag 

vet om kunden, så länge det görs rätt.  
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