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SAMMANFATTNING 
 

Titel:   All you need is… customer relationships – En studie om hur 

modebranschen kan skapa konkurrensfördelar mot e-handeln. 

Författare:   Monica Gladowska, Linda Kennethsson & Dandan Liang 

Handledare:  Carina Lejonkamp 

Examinator:  Kaisa Lund 

Kurs:   2FE66E – Företagsekonomi III – Detaljhandel och Service 

Management, examensarbete (kandidat), 15 högskolepoäng. 

 

Problemformulering: E-handeln har vuxit sig allt starkare på den svenska marknaden, vilket 

lägger ett större fokus på den fysiska detaljhandeln inom modebranschen. Vi undersöker ur ett 

företagsperspektiv hur den fysiska modebranschen hanterar denna förändring. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka verktyg fysiska handeln inom modebranschen 

kan nyttja för att skapa konkurrensfördelar mot e-handeln.  

 

Forskningsfrågor: 

1. Hur skapar fysiska butiker inom modebranschen kundrelationer? 

2. Hur kan fysiska butiker inom modebranschen skapa lojala kunder av befintliga 

kundrelationer? 

3. Hur använder fysiska butiker omnikanaler för att skapa kundrelationer inom 

modebranschen? 

4. Hur kan fysiska butiker inom modebranschen arbeta med varumärke och image för att 

skapa kundrelationer?  

 

Metod: Studien är baserad på en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats. Vidare vid 

insamling av det empiriska materialet har semistrukturerade intervjuer genomförts med elva 

respondenter som har en ledande befattning, av den orsak att individerna anses besitta relevant 

information för den här undersökningen. 

 

Slutsats: Studien resulterade i att det inte finns en tydlig mall för hur kundrelationer skapas i 

den fysiska handeln inom modebranschen. Vidare visade resultatet att företagen tillämpar olika 

tillvägagångssätt inom ramen för nyckelbegreppen för att slutligen skapa kundrelationer. 

Avslutningsvis framför undersökningen att kundrelationer är en viktig beståndsdel som 

detaljhandeln inom modebranschen anser utgöra konkurrensfördelar mot e-handeln. 

 

Nyckelord: Kundrelationer, lojala kunder, omnikanaler, varumärke och image, 

modebranschen, konkurrensfördelar. 
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ABSTRACT 
 

Title:  All you need is… customer relationships – A study about how the 

fashion industry can create competitive advantage against e-

commerce. 

Authors:   Monica Gladowska, Linda Kennethsson & Dandan Liang 

Mentor:   Carina Lejonkamp 

Examiner:   Kaisa Lund 

Course:   2FE66E – Business Administration III – Retail and Service 

Management, Degree Project (Bachelor), 15 credits. 

 

Problem definition: The presence of E-commerce on the Swedish market has evolved, which 

sheds a larger focus on the physical retail trade within the fashion industry. We study how the 

fashion industry handles this shift from a business perspective. 

 

Purpose: The purpose of this study is to examine which tools physical commerce within the 

fashion industry can utilize in order to create competitive advantage against e-commerce. 

 

Research questions: 

1. How can physical stores within the fashion industry create customer relationships? 

2. How can physical stores within the fashion industry create loyal customers out of 

existing customer relationships? 

3. How does physical stores utilize omnichannels as a means to create customer 

relationships within the fashion industry? 

4. How can physical stores within the fashion industry labor branding and image as a 

means to create customer relationships? 

 

Method: The study is based on a qualitative method with an inductive research approach. 

Furthermore, the gathering of empirical data consisted of eleven semi-structured interviews 

with respondents within a leading business position. 

 

Conclusion: The result of this study indicated that there is no clear template on how customer 

relationships are created in physical commerce within the fashion industry. Furthermore, the 

results revealed that the interviewees practice different approaches within the frame of the 

mentioned keywords to create customer relationships. Lastly, the study argues that customer 

relationships are an essential element as a means for the retail trade within the fashion industry 

to establish competitive advantages against e-commerce. 

 

Keywords: Customer relationship, customer loyalty, omnichannel, branding and image, 

fashion industry, competitive advantage. 
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Förord 
 

Det har varit lärorikt och utmanande att genomföra vår studie. Många intressanta och givande 

diskussioner som uppstått har väglett oss i att driva arbetet framåt för att kunna presentera en 

slutsats. Vi vill tacka alla involverade som har möjliggjort genomförandet av undersökningen. 

  

Vi vill börja med att tacka våra respondenter som velat delta i studiens undersökning. Det är 

tack vare Er vi har kunnat sammanställa ett resultat. Vi vill tacka vår handledare, Carina 

Lejonkamp för all vägledningen som givits, samt tålamodet och engagemanget för att motivera 

oss genom arbetets gång. Vi riktar även ett stort tack till vår examinator Kaisa Lund som under 

alla seminarietillfällen tillhandahållit givande feedback som varit till stor hjälp för vår uppsats. 
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1 Inledning 

 
I följande inledningskapitel presenteras bakgrunden till studiens ämne. Följt av bakgrunden 

sker en problemdiskussion som övergår till studiens syfte och formulerade forskningsfrågor. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt HUI Research (2017) befinner sig dagens detaljhandel i en förvandling på̊ grund av den 

pågående utvecklingen av e-handeln. PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research 

(2018) skriver att klädhandeln på nätet omsatte 10,3 miljarder svenska kronor år 2017, vilket 

beträffar branschens väletablerade kedjors digitalisering i ett tidigt skede. Dagenshandel (2018) 

fastställer att detaljhandeln inom den närmsta framtiden kommer bjuda på̊ en omsättning över 

700 miljarder kronor och att majoriteten av totalsumman kommer ske via e-handeln. Det ligger 

av intresse för hur tillväxten och hanteringen av kunders förväntningar behandlas av fysiska 

detaljhandeln (HUI Research 2017). 

      

Carin Blom, detaljhandelsanalytiker på PostNord (2017) berättar att enbart ett fåtal företag 

kommer att kunna behålla sina marknadsandelar på den fysiska marknaden. Holmström och 

Wikberg (2010) skriver att företag inom detaljhandeln arbetar aktivt med att skapa en relation 

till konsumenterna, där verksamheter eftersträvar att konvertera kunden till att förbli företaget 

lojala. Författarna förklarar att verksamheter som skapar goda och lojala kundrelationer har 

större möjligheter till att axla tillväxten av e-handeln och behålla marknadsandelar. 

      

Med detaljhandels utveckling lyfter Verhoef, Kannan och Inman (2015) att ett skifte har 

inträffat inom ett annat område, där begreppet multikanaler vuxit fram som resultat. Författarna 

beskriver att användningen av surfplattor, mobiler och sociala medier integreras i nya kanaler, 

både online såväl som offline. Vidare påstås att integrationen medfört att föregående begrepp 

utvecklats, och benämns idag för omnikanaler. Följaktligen redogörs att det nästintill är 

omöjligt för företag att kontrollera hur kunder använder olika kanaler av den anledning att 

flertalet kanaler sammansmälter med varandra. Lindström (2018) skriver i en artikel att 

detaljhandeln bör förnya respektive affärsmodeller, där användandet av kanaler är inkluderat. 
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Kanaler är ett verktyg som kan antas, för att som fysisk butik inte påverkas av e- handelns 

tillväxt. 

 

Forskning inom ämnet inspirerades av pressen detaljhandeln har på sig till att skapa positiva 

kundrelationer som talat vedervärdigt om verksamheten och varumärkets image. Varumärke är 

enligt PRV (u.å.) ett begrepp som kännetecknar en produkt som innehar en 

särskiljningsförmåga. Image däremot, förklaras av SVID (u.å.) som marknadens uppfattning 

omfattas av bland annat företagets bemötande, sortiment och service. Nandan (2005) 

konstaterar att konsumenter besitter kunskapen till att samla in relevant information om ett 

varumärke redan innan ett besök till en fysisk butik. Likaledes kan konsumenter hitta 

information om företagets konkurrenter, vilket innebär att verksamheter behöver sträva efter 

utveckling och underhållning av respektive kundrelationer. Detta för att utveckla en 

varumärkeslojalitet hos kunden. 

   

E-handelns tillväxt är en bidragande faktor till att fysiska verksamheter behöver slå igen 

(PostNord 2018). Enligt Lindström (2018) spenderar svenska folket cirka 13 miljarder svenska 

kronor via konsumtion på nätet. Det har bidragit till att 5 000 butiker fått slå igen portarna på 

marknaden under de senaste sex åren. För att detaljhandeln ska kunna axla den markanta 

ökningen, anser HUI (2018) att konsumtion av mode på nätet som pågår, ska den fysiska 

handeln anpassa sig efter för att kunna finnas kvar på marknaden. 

 

1.2 Problemdiskussion 

HUI Research (2017) lyfter i en rapport att e-handeln har påverkat detaljhandeln för all framtid. 

Som resultat är detaljhandeln i en pågående omställning där spelreglerna inte är densamma som 

förut, med högre ställda krav hos konsumenterna. Bergman, Felländer och Åsbrink (2017) 

redogör att oavsett konsumenternas varsamhet med handeln på nätet, har e- handeln tagit över 

allt fler marknadsandelar inom Sveriges gränser; e-handeln med en genomsnittlig årlig tillväxt 

på cirka 20 procent, kontra detaljhandelns fyra procent. Ström och Vendel (2015) påstår 

däremot att fastän e-handelns starkt framträdande tillväxt, sker majoriteten av samtliga köp i 

fysiska butiker. 

 

Bass (2013) hävdar att e-handeln har förutspåtts av analytiker till att vara stora konkurrenter till 

fysiska butiker. Kan inte fysiska butiker tackla den pågående förändringen, kommer 
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verksamheterna att få stänga igen (Bass 2013; HUI Research 2017). Underhill (2010) ställer sig 

emot uttalandet och konstaterar att om konsumenter endast besökte butiker vid behov, skulle 

världsekonomin gå i botten. Regeringskansliet (2016) instämmer i Bass (2013) yttrande genom 

att betona digitaliseringen som framtiden för småföretag. Är småföretagen däremot långsamma 

med att ta det första avgörande steget kommer inte verksamheterna överleva konkurrensen e-

handeln utgör. Vidare understryker närings- och innovationsminister Mikael Damberg hindret 

med detaljhandeln som konkurrenskraft om digitaliseringen inte utnyttjas. HUI Research 

(2017) framför däremot ett annat perspektiv i frågan om digitalisering av verksamheter och 

menar att handelsföretag inte alltid har resurserna till att anpassa sig utefter marknadens 

ständiga utveckling.  

   

Bortsett från föregående diskussion om digitalisering, uttrycker Boström och Friberg (2018) att 

verksamheter inom detaljhandeln och e-handeln ständigt eftersträvar att skapa en relation med 

kunden. Doidea (2014) konstaterar att personalen alltid bör uppskatta kunden för att skapa 

kundrelationer, som följs av att kunden uppskattar företaget och bekräftar det genom 

konsumtion. Holmström och Wikberg (2010) ser däremot en kundrelation som ett instrument 

för att övertala kunder till köp och skapa lojalitet. En kundrelation kan enligt författarna 

innebära mervärde, förtroende och långvarighet. Olsson (2015) samt Boström och Friberg 

(2018) beskriver att verksamheter måste uppsätta mål och medvetet arbeta ur ett 

företagsperspektiv. Till följd av ett medvetet arbete erhåller personalen en förståelse om 

kundens individuella behov och förväntningar, som därefter mynnar ut i en kundrelation. 

Upprätthållandet av kundrelationer är enligt Nyström och Wallén (2002) väsentligt för 

verksamheter ur ett ekonomiskt perspektiv, eftersom investeringen i nya kunder kostar fem till 

tio gånger mer än bibehållandet av befintliga kunder. 

    

Utifrån Holmström och Wikbergs (2010) definition av en kundrelation som ett instrument till 

skapandet av lojalitet, hävdar Olsson (2015) att forskare har ett flertal skilda definitioner av en 

lojal kund. Riktar sig allmänheten till den svenska akademiska ordboken, förklaras lojalitet som 

ett uppvisande av sammanhållning och laglydnad. Författaren, tillsammans med Ström och 

Vendel (2015) redogör för en annan form av lojalitet, som benämns attitydlojal kund. En sådan 

kund är lojal mot verksamheten, men uppvisar samtidigt ett missnöjt uppförande i form av att 

kunderna talar illa om företaget. En beteendelojal kund är en annan variant av föregående 

exempel, och beskriver kunder som talar bra om både företag och sortiment till andra 

konsumenter (Evans, Jamal & Foxall 2008; Olsson 2015). Resurser till bibehållandet av lojalitet 
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i form av kundlojalitetsprogram bör enligt Olsson (2015) uteslutas, eftersom det är lönlöst om 

resurserna läggs på irrelevanta komponenter. Ström och Vendel (2015) motsätter Olssons 

(2015) påstående och förklarar att förutsättningarna för anskaffning av lojala kunder är starkare 

inom e-handeln än den fysiska butikshandeln och bör därför inte uteslutas som alternativ. 

 

Som tidigare berörts nämner Verhoef, Kannan och Inman (2015) att användningen av 

surfplattor, mobiler och sociala medier integreras i nya kanaler, online såväl som offline, i ett 

begrepp som idag benämns för omnikanaler. Övergången från multikanaler till omnikanaler har 

skett med anledning att det förstnämnda begreppet gett ett smalare perspektiv på hur olika 

kanaler används och över kundernas köpbeteenden. Hemsey (2012) förklarar att omnikanaler 

har en påverkan på lojalitet och är framtidens redskap, eftersom det möjliggör ett 

helhetsperspektiv över kundens beteende. Omnikanaler ger även en förstärkning av 

kundlojaliteten och kundens hela varumärkesupplevelse. Vid åstadkommandet av förstärkade 

kundrelationer anses därför omnikanaler som ett användbart verktyg (Hemsey 2012; Yrjölä, 

Spence & Saarijärvi 2018). För att omnikanaler ska kunna gynna en verksamhet, hävdar 

Griffiths (2013) att företag måste erbjuda ett innehåll som möter kundens behov och 

förväntningar, eftersom det bidrar till en djupare inblick i kundernas beteendemönster inom 

kanalerna. Det skapar i sin tur en förståelse och hur kundernas navigation mellan kanalerna kan 

påverkas.  

 

Utöver Griffiths (2013) uttalande om ett intressant innehåll på omnikanalerna, lyfter Nandan 

(2005) förändringen i människors levnadssituationer på grund av teknologins framfart, och 

betonar tid som en otillräcklig vara. Människor engagerar sig i ett flertal sysslor samtidigt och 

går till stora längder för att i mindre utsträckning ödsla tid. Griffiths (2013) argumenterar i 

föregående stycke för mötandet av kundens behov och förväntningar online, men Nandan 

(2005) konstaterar att med mobilen som ett aktivt redskap har varumärken en större utmaning 

på att utmärka sig under en kortare tidsperiod. Lombart och Louis (2012) redogör att 

konsumenternas ständiga behov efter variation påverkar kundrelationerna negativt, och 

indirekt, även deras tillfredsställelse. Nandan (2005) redogör att verksamheter förmedlar till en 

viss grad en image av ett varumärke, men att konsumenter utvärderar det genom subjektiva 

linser. På grund av konsumenternas subjektivitet är det väsentligt att budskapet som förmedlas 

är tydligt. Författaren förklarar att varumärken i sig är en opåtaglig tillgång och reflekterar 

verksamhetens sanna värde, vilket bidrar till bevarandet av konkurrensfördelar. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka verktyg fysiska handeln inom modebranschen kan 

nyttja för att kunna skapa konkurrensfördelar mot e-handeln. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Hur skapar fysiska butiker inom modebranschen kundrelationer? 

2. Hur kan fysiska butiker inom modebranschen skapa lojala kunder av befintliga 

kundrelationer? 

3. Hur använder fysiska butiker omnikanaler för att skapa kundrelationer inom 

modebranschen? 

4. Hur kan fysiska butiker inom modebranschen arbeta med varumärke och image för att 

skapa kundrelationer? 

 

1.5 Avgränsning 

Studien på den fysiska handeln inom modebranschen avser inte att undersöka rena e- 

handelsbolag. Inriktningen är istället på små privatägda verksamheter utan e-handel och alla 

inom samma bransch. Vidare kommer studien på den fysiska modebranschen avgränsas till 

Sveriges skiljelinjer och blir därför inte enbart begränsat till en stad, utan kan generaliseras. 

 

1.6 Modebranschen 

Utvecklingen uttrycker sig markant inom modebranschen på den svenska handelsmarknaden 

med en redovisad årlig omsättning på cirka 10 procent. Det indikerar på att modebranschen 

med 17,3 procent i stigning är den mest växande exportbranschen i Sverige (Expertvalet 2018). 

Nielsén och Sternö (2014) skriver i sin rapport att många verksamheter inom modebranschen 

är små och presenterar att 96 procent av företagen på den svenska marknaden består 

sammanlagt av mindre än tio anställda. Expertvalet (2018) beskriver modebranschen som 

ständigt växande, där en förståelse för industrin är väsentlig, både för allmänheten och för 

personerna inom det. Studien utförs med ett fokus på detaljister inom modebranschen. 

Detaljister förklaras enligt Nielsén och Sternö (2014) som verksamheter som säljer produkterna 

direkt till konsumenterna utan några mellanhänder. 
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2 Metod 

 
I följande metodkapitel presenteras tillvägagångssätten som antagits för att genomföra studien. 

Alla metodvalen som nämns i kapitlet har lett studien till ett resultat av de framtagna 

forskningsfrågorna.  

 

2.1 Forskningsmetod 

Bryman och Bell (2017) lyfter två riktlinjer inom valet av forskningsmetod; en kvalitativ 

forskning och en kvantitativ forskning. Förståelsen för vilken strategi som tillämpas på studien 

bör enligt Jacobsen (2002) baseras på den framtagna frågeställningen och styras av 

frågeformuleringen.  

   

Bryman och Bell (2017) förklarar att den kvalitativa forskningen grundar sig i ord och inte 

siffror. Det innebär att samla in data och information som ska tolkas som i ett senare led ska 

kunna mynna ut i ett begreppsligt och teoretiskt arbete. Feurst (2002) redogör att syftet med en 

kvalitativ forskningsmetod är att skapa en förståelse för ett fenomen eller för hur en situation 

ser ut. Enligt Jacobsen (2002) innebär syftet att framtagna frågor förutbestäms, eftersom att det 

anses vara en bidragande faktor till det slutgiltiga resultatet. Kvalitativa forskningsmetoden 

betraktas som en flexibel metod, eftesom att problemställningen kan justeras i efterhand. 

Bryman och Bell (2017) beskriver metodansatsen som tidvis ostrukturerad, där teori och empiri 

kan ändra innebörd under pågående undersökning. 

   

Syftet med vår studie var att skapa en djupare förståelse för hur detaljhandeln inom 

modebranschen kunde skapa konkurrensfördelar mot e-handeln. Av föregående förklaring 

ansågs den kvalitativa forskningsmetoden som det självklara alternativet tillsammans med vårt 

intresse av att genomföra en studie utifrån ett företagsperspektiv. Till följd av vårt val har 

personliga intervjuer varit av vikt mer än enkäter eller fokusgrupper, av den anledning att vi 

eftersträvade fullständiga svar. Respondenterna erbjöds möjligheter till att utveckla sina svar i 

form av semistrukturerade intervjuer, vilket medfört att ämnet kunnat generaliseras. 

 

2.1.1 Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2017) kan en forskningsansats anta en deduktiv forskning eller en 

induktiv forskning. Däremot lyfter Gummesson (2000) fram en tredje forskningsansats, som 
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framträder när en studie övergår i en upprepning av både en deduktiv och induktiv forskning. 

Bryman och Bell (2017) benämner det som en abduktiv forskning, ett tillvägagångssätt som 

används för att undkomma hinder ihopkopplat med både induktiva och deduktiva metoder. En 

induktiv forskning beskrivs av författarna till att vara en forskning som inte följer den ordning 

som vanligtvis förekommer inom deduktionen. Induktionen har ett tillvägagångssätt där teorin 

är ett resultat av ett vetenskapligt arbete, vilket innebär att allmänna slutsatser dras med 

observationer som underlag (Bryman & Bell 2017) och som enligt Gummesson (2000) främst 

genererar i nya teorier. 

    

Vår undersökning bestod av en studie vars forskningsfrågor grundats utefter ett problem i den 

sociala verkligheten. Förkunskaper inom området förekom endast på akademisk nivå och 

utifrån det föll valet av forskningsansats naturligt på den induktiva forskningen. Det innebär att 

starten av studien utgick enligt Gummesson (2000) från verkliga data. I överensstämmelse med 

insamlad empiri har relevant teori därefter ackumulerats för att stärka studien. 

 

2.1.2 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två inriktningar inom det vetenskapliga synsättet; positivism och hermeneutik 

(Bryman & Bell 2017). Det positivistiska synsättet beskrivs som en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt som förekommer i naturvetenskapliga metoder. Alvesson och Sköldberg (2017) är 

av annan åsikt och definierar synsättet som en filosofisk ståndpunkt eller ett nedsättande 

uttryck. Hermeneutik beskrivs av Bryman och Bell (2017) som en term som berör teori och 

metod i anknytning till tolkning av människors handlingar, medan Alvesson och Sköldberg 

(2017) betecknar hermeneutik som en tolkningslära. Enligt Myers (2009) används det 

hermeneutiska synsättet för att analysera och tolka en kvalitativ studie när all information såsom 

intervjuer, dokument och observationer samlats in. Syftet med hermeneutik anser författarna 

vara att förstå vad människor säger och gör, samt varför. 

 

Vår studie faller inte in inom ramen för ett positivistiskt synsätt, eftersom studiens framtagna 

resultat grundat sig i relevanta teoriramverk, där insamlad empiri baserats på personliga 

intervjuer. På den grund att intervjuerna förmedlat upplysningar och information i ämnet, består 

studien inom den fysiska modebranschen av det hermeneutistiska synsättet. Det innebär således 

att vi efter den insamlade empirin har tolkat och analyserat respondenternas verkliga 

upplevelser. 
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2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primärdata 

Primärdata definieras som en tidigare opublicerad insamling av information, och kan bestå av 

dokument, mötesanteckningar, observationer eller intervjuer (Jacobsen 2002; Myers 2009). 

Vidare redogör Jacobsen (2002) att datainsamling gällande kvalitativa forskningsmetoder är 

fokuserad på information bestående av ord, meningar och berättelser, där forskare innehar 

delvis kontroll över potentiella faktorer som kan influera tillförlitlighet av datan. 

Tillförlitligheten kan faställas på grund av att forskaren själv gått till informationskällan vid 

insamling av primärdata och kan därför överväga dess reliabilitet. Myers (2009) poängterar att 

primärdata berikar samt tillför trovärdighet till den kvalitativa texten, eftersom den insamlade 

informationen anses vara unik för forskaren och för forskningsprojektet. 

    

Inhämtad primärdata i vår studie bestod av personliga intervjuer i och med att vår valda 

forskningsmetod var kvalitativ. Den insamlade informationen avser fysiska handelns bakgrund 

och respektive värderingar om e-handelns tillväxt, samt hur arbetet med olika verktyg skapar 

konkurrensfördelar. Vi kunde styrka att primärdatan var tillförlitlig, eftersom vi utgick utifrån 

Jacobsen (2002) uttalande, och gick vid personliga intervjuer direkt till informationkällan vid 

inhämtning av information. 

 

2.2.2 Sekundärdata 

Insamling av sekundärdata benämns av Jacobsen (2002) som källgranskning, där flertalet 

punkter finns att beakta vid användning av sekundära källor. Cooper och Schindler (2011) 

framför att informationen i sekundärkällor vanligtvis framtas av annat skäl än det forskaren 

själv uppmärksammar. Fortsättningsvis anser Jacobsen (2002) att kvalitativa forskningsansatser 

utnyttjar sekundärdata i syfte om att framställandet av statisk och årsredogörelser behövs inom 

det valda ämnet. Bell och Waters (2014) skriver att sekundärdata är baserad på primärdata och 

måste enligt Jacobsen (2002) tolkas av forskaren innan tillämpning. För att kunna använda 

sekundärdata uttrycker författaren att forskaren bör vara kritisk inställd till vem som tidigare 

samlat informationen och bedöma hur pass trovärdig uppgifterna är. 
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Utöver insamlandet av empiriskt material som primärdata har sekundärdata varit väsentligt för 

att styrka vår studie och dess tillämpning på den fysiska handeln inom modebranschen. 

Sekundärdatan underlättade dessutom presentationen av en begripligare bild på e-handelns 

utveckling. Vid användning av information från andra litteratörer undersöktes originalkällan, 

om denna varit tillgänglig, för att säkerställa att informationen varit trovärdig. Bearbetningen 

av originalkällan tillför som följd mer tillförlitlighet till vår studie. 

 

2.3 Operationalisering 

Operationalisering beskrivs av Bryman och Bell (2017) som en process innefattande av begrepp 

som forskaren är intresserad av och menar att det är ett tillvägagångssätt till att mäta ett begrepp. 

Det huvudsakliga syftet med operationalisering är enligt Patel och Davidson (2011) att översätta 

teoretiska begrepp till intervjufrågor. I en kvalitativ forskningsmetod samlas data in i verbal 

form, där frågorna som respondenterna besvarar med egna ord inte operationaliseras som en 

mängd av något. 

    

I enlighet med vår valda kvalitativa forskningsmetod har en operationalisering (se bilaga B) i 

verbal form genomförts, där intervjufrågorna kopplats i efterhand till den berörda teoretiska 

referensramen. Vi har därefter undersökt om frågorna avsett det vi vill undersöka och om det 

faller inom studiens valda ämnesområde. För att stärka studiens trovärdighet har referenser 

framhävts i operationaliseringen för att tydliggöra frågorna till intervjuernas sammankoppling 

med användna litteratörer. Ställda följdfrågor har dock uteslutits från tabellen och presenteras 

istället i intervjufrågorna (se bilaga A). 

 

2.4 Urval 

Grönmo (2006) skriver att urval sker med utgångspunkt i att finna relevanta svar på angivna 

forskningsfrågor. Vidare förklaras att under pågående undersökning kan urvalet korrigeras 

eftersom ny information uppkommit som medfört att innehållet förändras. Bryman och Bell 

(2017) utvecklar betydelsen av begreppet “målstyrda urval” som ett förutbestämt urval av 

personer för att undgå slumpmässiga respondenter. Individerna som väljs ut är strategiskt 

framtagna för att besvara forskningsfrågan. Jacobsen (2002) hävdar att en maxgräns för antalet 

intervjuer behöver existera. Bell och Waters (2016) anser även att en kvalitativ forskningsansats 

kräver sin tid, eftersom en intervju kan bli utdragen och bearbetningen likaså. 
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Sudiens urval är målstyrt med noggrant utvalda respondenter. Eftersom studien avsåg att 

undersöka hur fysiska butiker inom modebranschen kan skapa konkurrensfördelar mot e-

handel, valde vi ut små privatägda butiker som inte driver en e-handel. Totalt genomfördes elva 

personliga intervjuer i respektive butik. Åtta respondenter bestod av butiksägare samt 

butikschefer medan resterande tre har varit delägare, och en VD. Alla elva respondenter arbetar 

i den fysiska handeln inom modebranschen och är av högsta vikt relevanta för studien. 

Anledningen till att intervjuerna genomfördes med högre uppsatta individer inom företag 

berodde på att vi ansåg respondenterna till att besitta mer relevant kunskap för studien än en 

vanlig anställd.  

 

Urvalet som deltagit i studien baseras på företag inom modebranschen för att generalisera ämnet 

och möjliggöra tillämpbarheten för andra privatägda verksamheter utan e-handel inom 

branschen. Antalet intervjuer genomfördes med grund i att få fler infallsvinklar från diverse 

företag inom modebranschen. Informanterna i studien förblir anonyma och kommer följaktligen 

att betecknas som respondent A, B, C... K. Det är med anledning för att företagens namn inte 

ska ta för mycket uppmärksamhet, eftersom det inte anses vara väsentligt för studiens syfte. Vi 

vill framhäva företagets angivna svar och fokusera på hur det tillämpas inom modebranschen 

än att trycka på vad vartdera företaget har uttalat sig i. Det blir på så sätt enklare att generalisera 

ämnet studien omfattar. 

 

2.5 Genomförande av intervju 

Studien omfattar en metod där intervjufrågorna är skapade utan angivna svar. Bell och Waters 

(2016) benämner tillvägagångssättet som en semistrukturerad intervju. Bryman och Bell (2017) 

vidareutvecklar att respondenten får svara och associera fritt när en fråga ställs. Följaktligen 

skriver Bell och Waters (2016) att intervjuaren ska ha en förutbestämd struktur, att ställandet 

av frågor ska lämna utrymme för respondenten att besvara fritt. Författarna konstaterar att 

personliga intervjuer kan ge oändlig mycket information med hjälp av följdfrågor. 

Fortsättningsvis är det primärt för intervjuer att utse ett viktigt motiv till det valda ämnet för att 

kunna forma ett tillförlitligt resultat. Intervjuaren kan i en personlig intervju använda tiden väl 

(Feurst 2002), vilket medför att intervjun kan medföra djupgående konversationer (Jacobsen 

2002). Bell och Waters (2016) menar att användandet av semistrukturerade metoder gällande 

intervjuer i en tidsbegränsad undersökning kan leda till en lättare bearbetning av analysen i 

slutskedet av studien. 
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Vid utförandet av personliga intervjuer har vi alla deltagit, för att undvika distraktioner och 

situationer där information förbises. Larsen (2009) delar vår åsikt och upplyser att när fler 

forskare arbetar med samma studie, skapas en större noggrannhet eftersom det blir lättare att 

veta vem som sagt eller gjort vad. Under pågående intervjuer har en av oss fört talan med frågor 

och följdfrågor för att skapa en konversation med respondenten. De andra två personerna har 

fört utförliga anteckningar under intervjuns förlopp och har inte deltagit verbalt för att 

underlätta transkriberingen. Intervjuerna varade mellan 25 minuter till 1 timme, beroende på 

hur tillgängliga respondenterna varit under intervjutillfället. 

 

2.5.1 Transkribering 

Gibbs (2007) redogör att flertalet kvalitativa forskningar transkriberar inspelningar från 

intervjuer för att skapa en noggrann skriven kopia av konversationen. Författaren utesluter dock 

förekommande smådetaljer, för att istället fokusera på det som är relevant. Patton (2002) 

beskriver avsikten med personliga intervjuer som en sammanställning bestående av ett 

fullständigt och rättvist perspektiv som angivits av informationskällan. Bryman och Bell (2017) 

konstaterar att transkribering underlättar arbetet när intervjun framhävs i analysen. Patton 

(2002) betonar dessutom vikten av att informanten informeras i förväg innan en auditiv 

inspelning sker, och att ett medgivande ges. Vidare förklaras att noteringar hjälper att styra 

intervjun, eftersom icke verbala signaler visat för intervjuobjektet vad som ansetts noterbart. 

Att inte föra anteckningar under inspelningen kan emellertid visa på att inget som informanten 

sagt uppfattats som värdefullt för undersökaren. 

 

Intervjuerna i vår studie har bestått av auditiva inspelningar och noggranna anteckningar. Vid 

transkriberingen av intervjuerna har irrelevanta smådetaljer uteslutits i enlighet med Gibbs 

(2007) redogörelse. Dessutom har beaktningen av informatörens kroppsspråk exkluderats från 

transkriberingen av den orsak att studiens undersökning varit tidsbegränsad och för att bibehålla 

ett fokus på det mest relevanta. Varje informant medgav i förväg ett medgivande till att bli 

inspelad, för att underlätta vårt arbete med att transkribera. 
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2.6 Vetenskapliga kriterier 

2.6.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet visar forskaren att undersökningen utförts på ett tillförlitligt tillvägagångssätt 

och att dess process kännetecknas av noggrannhet (Larsen 2009; Bell & Waters 2016). 

Tillförlitlighet i en undersökning där upprepade mätningar görs vid olika tillfällen och av andra 

forskare ska ge lika resultat med få skiljaktigheter. Fortsättningsvis, skriver Larsen (2009) att 

det inte är lika lätt att åstadkomma reliabilitet i kvalitativa forskningsmetoder. Detta eftersom 

forskare kan lägga märke till, samt tolka situationer på olika sätt, vare sig det sker under 

observationer eller intervjuer. Med intervjuer, hävdar författaren att informanten kan påverkas 

av situationen och till följd svara annorlunda än vad personen egentligen hade gjort vid en annan 

tidpunkt. Bell och Waters (2016) instämmer att det finns olika faktorer som kan påverka 

respondentens svar, vilket kan vara om respondenten nyligen sett eller varit med om en händelse 

och menar att resultatet kan därmed variera vid upprepade mätningar. Dock går det enligt 

Larsen (2009) att skapa en hög reliabilitet genom noggrannhet. Det innebär att vid insamling 

av data under observationer och intervjuer, är forskaren noga med att veta vem som säger eller 

gör vad. Litteratören konstaterar också att det är förståndigt att låta flera forskare delta under 

intervjuerna, eftersom högre reliabilitet kan åstadkommas desto fler forskare arbetar med 

samma sak. 

 

Intervjuerna i studien har genomförts med en noggrannhet i form av auditiva inspelningar och 

utförliga anteckningar för att skapa en så hög reliabilitet som möjligt. På grund av att 

intervjuerna varit semistrukturerade har respondenterna fått svara fritt utifrån förutbestämda 

frågor. Enligt Larsen (2009) är det däremot en faktor som försvårar åstadkommandet av 

reliabilitet i kvalitativa forskningar. Till följd av detta har författare deltagit under intervjuerna 

för att erhålla en hög reliabilitet för studien. Vi har även genomfört transkriberingar på samtliga 

intervjuer för att få en bättre överblick av vem som har sagt vad. 

 

2.6.2 Validitet 

Patton (2002) skriver att inom kvantitativa forskningar handlar validitet om instrument som 

mäter det den är avsedd till att mäta, men att det i kvalitativa forskningsmetoder är forskaren 

som utgör instrumentet. Trovärdigheten i verktyget beror i stor omfattning på forskarens 

skickligheter, förmåga och noggrannhet vid insamling av data. Larsen (2009) definierar 

begreppet som relevans vid insamling av data, det vill säga att informationen som ackumuleras 
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är av betydelse för arbetets frågeställning. Bell och Waters (2016) delar liknande åsikter och 

hävdar att validitet skall ge trovärdiga slutsatser och stöd till tolkningar som därefter görs på 

resultaten från undersökningen. Denscombe (2004) påstår att krav på validitet är nödvändigt. 

Forskare bevisar att den ackumulerade data har stöd i relevanta och autentiska ämnen, eftersom 

det verkar som en försäkran för läsaren att forskningen inte baseras på bristfällig information 

eller falska tydningar. Enligt Larsen (2009) är det lättare att åstadkomma i kvalitativa 

forskningsmetoder än i kvantitativa, av den orsaken att det går att justera intervjufrågor vid 

behov under arbetets gång. Litteratören hävdar att en anpassningsbar process, där 

intervjufrågorna justeras efterhand resulterar i en högre validitet. 

 

Eftersom studien ären kvalitativ forskningsmetod är vi, som Patton (2002) uttryckt, 

instrumenten som används i studien. Insamlingen av primärdata förekom med betydande 

noggrannhet av den orsak att skapa en hög validitet. Det skapades genom att vi under studiens 

gång justerade intervjufrågorna i enlighet med Larsens (2009) redogörelse, för att fördelaktigare 

insamla relevant data för våra frågeställningar. 

 

2.7 Metodkritik 

2.7.1 Kvalitativ forskning 

Bryman och Bell (2017) anser att forskare inom kvalitativa forskningar måste inneha en 

förståelse av vad metoden har för innehåll, inriktningar och vad det gemensamma är för 

samtliga undersökningar. Bell och Waters (2016) tycker däremot att om en forskare har bestämt 

sig för ett metodval, behöver det inte vara en specifik metodisk inriktning. Fortsättningsvis 

förklaras det att forskaren kan och får avvika från tillvägagångssättet som associeras till den 

valda metoden.  

 

Kritiken vi väckt av metodvalet är att en kvalitativ studie är tidskrävande. Det omfattar 

utformning av intervjufrågor, kontakt med företag, genomförandet av intervjuer, 

transkriberingar och därefter sammanställning av allt insamlat material. Ytterligare har det 

förekommit svårigheter att identifiera företag som faller inom ramen för ämnet. Företagen vi 

har kontaktat måste samtycka till medverkandet i studien, varpå dag och tidpunkt för intervju 

ska bestämmas. Eftersom en bred ansats har tagits vid i studien har det varit energikrävande att 

presentera all insamlad data med en kvalitativ forskningsmetod på ett bestämt sidantal. 

  



 

(60) 

 

14 

3 Teori 

 
I följande kapitel presenteras teorierna som utgör grunden för den teoretiska referensramen i 

studien. Teorin är uppdelad i fyra huvudkategorier med relevanta underrubriker. Kapitlet ger 

läsaren en inblick i detaljhandeln generellt, skapandet av kundrelationer och lojala kunder, 

samt användandet av omnikanaler. Slutligen presenteras tillämpningen av varumärke och 

images för skapandet av kundrelationer. 

 

3.1 Detaljhandel 

Kollmann, Kuckertz och Kayser (2012) uttrycker en effektivitet för kunder att jämföra pris- och 

produktinformation genom onlinekanaler, av den orsak att detaljhandeln kräver ett fysiskt 

besök till butikerna. Traditionella offline-kanaler erbjuder däremot konsumenterna möjligheten 

till att beröra produkterna innan ett köp, få sakkunnig rådgivning, samt en kort leveranstid av 

inhandlade varor (Kollmann, Kuckertz & Kayser 2012; Ström & Vendel 2015; Sundström 

2016). Sundström (2016) framhäver dessutom att med den fysiska handeln kan konsumenterna 

utnyttja sinnena vid utvärderingar och köp av produkter, ett faktum som är svårersättlig genom 

e-handeln. Ström och Vendel (2015) konstaterar att hindret med detaljhandeln är den 

begränsade tillgången av information som en konsument kan finna nödvändigt inför ett 

köpbeslut. Författarna talar om att kunderna får förlita sig på den egna minnesförmågan eller 

försäljarens subjektiva information, vars kännedom och pålitlighet kan vara svårbedömd, när 

ett köpbeslut ska tas. Det är en fråga om snabbhet, flexibilitet och effektivitet som detaljhandeln 

saknar, vilket bidrar till att kunder föredrar onlineköp. Däremot indikeras att majoriteten av 

konsumtion sker via fysiska butiker, trots e-handelns kontinuerliga tillväxt. Kollmann, 

Kuckertz och Kayser (2012) påstår att internt framtagna strategier gällande övervakandet av en 

kunds inköpsprocess bidrar till att företagen kan överträffa kundens behov och önskemål. Med 

det kan verksamheterna överleva i den hårt konkurrerande branschen. 

 

3.1.1 Fördelar med fysisk handel 

Kollmann, Kuckertz och Kayser (2012) hävdar att det förekommer risker vid onlineköp och 

kan som följd, enligt Bhatnagar, Misra och Rao (2000), väljas bort som handelsalternativ. 

Författarna utvecklar föregående påstående och menar på att konsumenter kan uppleva en oro 

över ett köpbeslut online eftersom alternativet till att beröra produkten i förhand inte finns. 

Riskerna som medföljer handeln på nätet kan påverka kundens benägenhet till att undvika 
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risker, exempelvis i situationer gällande säkra betalningar (Kollmann, Kuckertz & Kayser 

2012). Ström och Vendel (2015) talar om att detaljhandeln är betydligt mer skyddat från 

personlig integritet, där kontantbetalningar bidrar till att en transaktion förblir spårfri, samt som 

fraktkostnader och leveranstider undviks. Vidare nämns säkerheten som kunder upplever vid 

returer som sker i den fysiska butiken, eftersom återbetalningen kan enligt önskan ske direkt.  

 

Kundens benägenhet till att först vända sig till e-handeln med en motvillighet för risker anser 

Ström och Vendel (2015) till att vara låg. Kollmann, Kuckertz och Kayser (2012) 

uppmärksammar att detaljhandelns personliga service och sakkunniga rådgivning är två 

faktorer som väger tungt vid valet av den fysiska butiken för konsumenter som är osäkra istället 

för handeln online. Detaljhandeln tenderar till att ge möjligheter att ta del av erbjudanden av 

den emotionella aspekten som endast en verklig försäljare kan ge (Kollmann, Kuckertz & 

Kayser 2012; Ström & Vendel 2015). Fortsättningsvis, kan konkurrensfördelar över andra 

online motståndare skapas genom andra tillvägagångssätt, men att det fortfarande beaktas som 

en svag ersättning för en verklig upplevelse. 

 

3.2 Kundrelationer 

I den existerande relationen mellan företag och kund, förklarar Godson (2009) att tillämpandet 

av grundsynen i mänskliga relationer tas vid. Det beror på att kunden ska känna en vilja i att 

ingå i en relation med en verksamhet. Ögonblicket en kund väljer att inträda en butik, har 

kunden redan passerat ett led med hinder och hittat en vilja till att besöka butiken (Quinn 2009; 

Holmström & Wikberg 2010). Det förklaras vara underförstått att första mötet mellan personal 

och kund är oerhört viktigt för ett företags påverkan på en framtida relation (Holmström & 

Wikberg 2010). Quinn (2009) tydliggör att personalen inte ska gömma sig för kunden och 

istället vara lättillgängliga. Inte minst påpekar Holmström och Wikberg (2010) att personalen 

aldrig ska avvisa hjälp från en främmande kund, om en relation ska kunna skapas. Quinn (2009) 

redogör att personalen inte alltid förstår innebörden av att bemöta den nye kunden med 

tillräckligt mycket uppmärksamhet. Detta är väsentligt, eftersom det bidrar till att kunden 

känner sig välkommen och sedd (Quinn 2009; Holmström & Wikberg 2010). Den fysiska 

detaljhandeln har enligt Sundström (2016) under lång tid utbildat personal till att skapandet av 

relationer ska ske via personliga interaktioner med kunden. Däremot har synsättet utvecklats, 

där båda parter insett att kundrelationer kräver mer än ömsesidig förståelse för att erhålla 

kundens tillit. Kunder nöjer sig inte längre med att enbart bli uppmärksammade vid inträdandet 
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av en butik. Utöver en basal produktkunskap krävs det numera att personalen innehar en 

personlig erfarenhet av produkterna som erbjuds till försäljning. 

 

Insamlandet av information är oerhört viktigt för att kunna bygga en kundrelation (Quinn 2009; 

Holmström & Wikberg 2010). Holmström och Wikberg (2010) redogör att vid lagring av 

kundernas omkringliggande information visar personalen sig vara intresserade av att lära känna 

kunden på ett personligare plan. Vidare förklaras att företagets kännedom om kundens 

personliga liv bidrar till en social relation och formar samtidigt en vilja hos kunden att 

återvända. Författarna uttrycker emellertid att det kan utgöra en risk om personalen upplevs 

vara för närgångna med kunderna, av den anledning att många haft dåliga erfarenheter av att 

dela med sig av sin integritet. Däremot lyfter Gunnarsson och Blohm (2015) att mottagandet av 

andras erfarenheter kan berika en. Insamlandet av information bör därför ske på ett naturligt 

sätt genom samtal där personalen förstår kundens behov utan att det formuleras i ord, för att 

kunna frambringa den lojala kunden (Holmström & Wikberg 2010; Gunnarsson & Blohm 2015; 

Boström & Friberg 2018). Vad som får kunden att överträda tröskeln och utlämna privat 

information till en personal beror på relevansen av det erbjudna mervärdet i samband med ett 

köp (Holmström & Wikberg 2010; Gunnarsson & Blohm 2015). Boström och Friberg (2018) 

menar att personalen i framtiden inte kommer att vara tillräckliga för att samla betryggande 

information om kundens behov.  

 

Holmström och Wikberg (2010) lyfter fram tyngden i att särskilja personalens beetende mot 

befintliga och nya kunder. Författarna anser att personalen snabbt bör bekanta sig med den nya 

kunden för att minnas kunden vid ett senare tillfälle. Utvecklingen av kundrelationer har enligt 

Sundström (2016) lett till att fler kunder kräver att personalen innehar vetskap om individens 

personliga önskemål. Vissa kunder förväntar dessutom att personalen ska veta vem kunden är 

vid inträdandet av en butik. Holmström och Wikberg (2010) betonar vikten av att behandla nya 

kunder personligt för att undvika kundens medvetande om att parterna möts för första gången. 

Gunnarsson och Blohm (2015) är av åsikt att personalens personliga bemötande är att visa sig 

rak och ärlig mot kunden. Att tala ärligt framför en kund anses vara en grundpelare i en 

långvarig kundrelation eftersom det bevisar personalens trovärdighet. Thordarson (2009) 

beskriver bemötandet till att handla om hur en part behandlar en annan individ och bemöter 

personen med respekt. För att skapa en avseende trevlig och personlig relation föreslår 

Holmström och Wikberg (2010) att samtliga kunder ska behandlas med vänlighet och 

anständighet.  
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Kundrelationer manifesteras genom att kunder förblir föreningsmedlemmar i kundklubbar, 

även benämnt för dokumenterade relationer (Holmström & Wikberg 2010). Kjellström (2010) 

påstår att erbjudanden som presenteras i kundklubbarna är framtagna för att öka lönsamheten 

och kundnyttan i ett företag. Alternativet att bli medlem i ett företag är enligt Boström och 

Friberg (2018) endast möjligt för redan existerande lojala kunder. Kjellström (2010) uttrycker 

att om inga återkommande köp sker bland kunderna, genererar det ingen kundnytta. Däremot 

beskriver Boström och Friberg (2018) att om så inte är fallet, är kundklubbarna istället menade 

för att skapa lojalitet. Kunder som är medlemmar i en kundklubb har inte kravet att känna en 

stark preferens och lojalitet till ett företaget när medlemskapet påbörjas (Holmström & Wikberg 

2010). Kundrelationer handlar i grund och botten inte om medlemskap, utan det talar mer om 

osynliga band mellan företag och kund över en längre tidsaspekt. Vidare förklarar författarna 

att vanor, traditioner och drömmar är basen i det som manifesterar en långsiktig kundrelation. 

 

3.2.1 Mervärde 

Relationer mellan företag och kund tillämpas enligt Godson (2009) av mänskliga relationer, 

eftersom om kunden ska vilja ingå i en relation krävs det att ett värde inkluderas. Författaren 

menar att kunderna ska få ut mer av köpet kunden betalar för. Mervärde förklaras av Holmström 

och Wikberg (2010) som en av tre förutsättningar som en kundrelation präglas av. 

Fortsättningsvis utvecklas mervärde till något kunden inte medvetet tänker på, men att det är 

en avgörande faktor för kundens köpbeslut. Bill, Vasicheva, Philipson och Sandell (2012) 

skriver att flertalet företag arbetar hårt med att kunna erbjuda hög kvalité till lågt pris för att 

skapa värde för kunden, vilket bidrar till den existerande konkurrensen på marknaden inom 

branschen. Författarna anser att det är ett förekommande koncept inom branschen att långvariga 

värdebaserade kundrelationer ligger av vikt av den orsak att det kan skydda företagets 

värdebyggande för kunden. 

 

Quinn (2009) redogör att företag ska primärt förstå kundens behov och tillfredsställa respektive 

kunds önskemål. Boström och Friberg (2018) betraktar insamlandet av information om kunden 

till att ske på olika sätt, och anses som väsentligt av Holmström och Wikberg (2010) för att 

skapa ett värde för kunden. Författarna påstår däremot att företaget behöver insamlad 

information om kundens driv och primära behov. Är personalen inte tillräckligt skickliga på att 

lyssna (Holmström & Wikberg 2010) eller väljer att lyssna på annat (Gunnarsson & Blohm 
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2015), menar Boström och Friberg (2018) att företag måste uppfatta kundens önskningar utöver 

det kunden själv väljer att uttrycka i ord. Är så inte fallet, anser Holmström och Wikberg (2010) 

att personalen i kassan ska be om att ta personuppgifter. Det möjliggör för företaget att senare 

kunna kontakta kunden med utvalda erbjudanden för att skapa ett mervärde.  

 

För att skapa ett ytterligare mervärde måste kunden känna sig överraskad vid personliga 

erbjudanden eller förmåner som ges utöver det kunden kom in i butiken för att konsumera 

(Holmström & Wikberg 2010). Erbjudandet av relevanta förmåner grundar sig i att personalen 

inte ska övertyga kunden om produkter som inte är av intresse. Quinn (2009) fastställer att 

första milstolpen till mötandet av kundens behov uppnås genom att lyssna på kunden på rätt 

sätt. Holmström och Wikberg (2010) presenterar däremot att mervärde uppstår vid första mötet 

när ett erbjudande, en förmån eller en försköning av produkter ges av personalen. Försköning 

förklaras av författarna som en kostnadsfri förbättring av en produkt som är av intresse för 

kunden.  

 

3.2.2 Förtroende 

Förtroende lyfts fram av Holmström och Wikberg (2010) som en väsentlig del vid skapandet 

av kundrelationer, medan Grönroos (2015) uttrycker förtroendet till att handla om förväntningar 

en part har till en annan. Fortsättningsvis hävdar Holmström och Wikberg (2010) att om en 

kund förlorar förtroendet till ett företag, har verksamheten gått miste om kunden. Författarna 

konstaterar att om en sådan situation uppstår, är återuppbyggandet av relationen essentiellt. 

Grönroos (2015) konstaterar att om personalens beteende inte återspeglar kundernas 

förväntningar, kommer kundens förtroende för verksamheten att påverkas negativt. Följaktligen 

anses förtroendet som en försäkring mot potentiella risker och oväntat beteende. Godson (2009) 

beskriver en utgörande risk som en situation där säljare och främmande köpare gör affärer, av 

den orsaken att båda parterna inte känner varandra tillräckligt. Parterna måste kännas vid för att 

ett förtroende ska skapas, eftersom kunder tenderar till att endast känna tilltro till människor i 

bekantskapen. Bill, Vasicheva, Philipson och Sandell (2012) betonar att förtroendet ska vara 

förtjänat och inte tvingat. Författarna är av åsikt att osäkerhet kan avta och att engagemang samt 

förtroende kan öka vid en utveckling av pålitliga strategiska affärsrelationer. Grönroos (2015) 

redogör att kontakten med potentiella kunder och uppbyggandet av relationer kan underlättas 

om företaget visar sig trovärdiga. När en relation skapas mellan två parter anser Holmström och 
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Wikberg (2010) att den behöver bekräftas med ett förtroendeskapande som i senare tur bidrar 

till utvecklandet av en lojal kund. 

 

3.2.3 Långvarighet 

Långvarighet, den tredje förutsättningen till en god kundrelation förklaras av Holmström och 

Wikberg (2010) som en varaktig relation under en längre tidsaspekt. Olsson (2015) betonar 

vikten av att bygga långvariga relationer med alla sina kunder. Holmström och Wikberg (2010) 

förklarar att företag kan skapa trogna och lojala kunder om kunden har en hög förväntning på 

den långvariga relationen. Författarna klargör att uthållighet är det som enklast kan beskriva 

långvarigheten i en relation, i och med att det främst handlar om att lägga tid och energi vid 

uppbyggande av en relation för att sedan utveckla och fördjupa den. Bill, Vasicheva, Philipson 

och Sandell (2012) förklarar att konceptet med relationen handlar om att tillfredsställa 

kunderna, vilket även är ett tillvägagångssätt till uppbyggnaden av långvariga kundrelationer. 

Grönroos (2015) beskriver att långvariga kundrelationer kan skapa word of mouth. Vidare 

förklaras konceptet till att vara likt en marknadsföringseffekt som är större än den planerade 

kommunikationen. Det beskrivs som en förmedling av organisationens budskap samt sortiment 

från en part till en annan. Bill, Vasicheva, Philipson och Sandell (2012) konstaterar att 

skapandet av långvariga relationer med kunder som anses vara rätt för företaget, är kunder som 

identifierar sig med företagets sortiment. Grönroos (2015) anser att word of mouth speglar 

kundens värde av relationen till företaget. Med det menas de servicemöten som ägt rum, hur 

tillfredsställda kunderna är av företagets bemötande och hur kunderna identifierat sig i 

förhållande till verksamhetens sortiment. 

 

3.2.4 Lojal kund 

Lojal kund har tidigare definierats utan svårigheter med anledning att kundens faktiska inköp 

legat i fokus (Sundström 2016). Den lojala kunden har därför definierats som en återkommande 

kund som handlar igen. Boström och Friberg (2018) hävdar dock att startskottet på en lojal 

kund är när företaget ständigt överträffar kundens behov. När en kundrelation varat över en 

längre tid vill verksamheten skapa en kundlojalitet (Holmström & Wikberg 2010). Följaktligen 

ska företag förstå att en kund blivit lojal när kunden är neutral mot företaget och berömmer 

verksamheten. Evans, Jamal och Foxall (2008) skriver att när kunder förblir ett företag lojalt, 

blir kunderna automatiskt mer resistenta mot erbjudanden från andra håll. En lojalitet formas 
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alltid efter kundens känslor och hur relationen till ett företag eller varumärke ser ut för stunden 

(Boström och Friberg 2018). 

 

Ström och Vendel (2015) redogör för varför en kund kan tänkas ha en relation till ett företag 

och lyfter fram vana som orsak, att ett varumärkesbyte blir för kostsamt eller mödosamt. 

Däremot förklaras att ett potentiellt varumärkesbyte inte innebär att kunden följaktligen blir 

nöjd. Författarna hävdar att sambandet mellan nöjdhet och lojalitet kan störas av 

situationsfaktorer. Lombart och Louis (2012) redogör för detaljisternas oro över att skapa lojala 

kunder av befintliga kundrelationer, på grund av den konkurrenskraftiga marknaden som 

återförsäljarna befinner sig i. Enligt Boström och Friberg (2018) kan företag stundvis sakna 

information till varför kunder väljer att återkomma. Trots det betraktas kundernas 

tillfredsställelse av att konsumera i butiker som positivt. Varför företagen inte undersöker 

anledningen bakom kundernas återkommande kan grunda sig i brist på tid, ork eller intresse. 

Olsson (2015) uttrycker att befintliga kunder kan genom värvning av nya kunder visa i vilken 

utsträckning lojaliteten är värd, vilket förenklar företagets arbete i mätningen av lojalitet hos 

enskilda kunder. 

 

Kunder som är företaget lojala kräver ett mindre arbete (Evans, Jamal & Foxall 2008; Olsson 

2015). Det är mer kostsamt för företag att mista lojala kunder (Evans, Jamal & Foxall 2008; 

Boström & Friberg 2018) av den anledningen att investeringar i nya kundgrupper kostar fem 

till tio gånger så mer (Nyström & Wallén 2002). Olsson (2015) förklarar att det beror på att 

återkommande kunder är mindre priskänsliga och genererar till ökat kundflöde i butiken än nya 

kunder. Mindre priskänsliga kunder förblir lojala med anledning till att dessa kunder besitter 

vetskap i vad som fås för valutan som betalas för produkten (Evans, Jamal & Foxall 2008; 

Olsson 2015). Nya kunder som uppsöker företaget sker med högst sannolikhet via referenser 

av beteendelojala kunder (Olsson 2015). Referenserna kan innehålla grundligare information 

om produkterna, i och med att en lojal kund är välbekant med företaget. 

 

Definitionen av en lojal kund presenteras i form av två separata begrepp; beteendelojala- och 

attitydlojala kunder (Olsson 2015; Boström & Friberg, 2018). Författarna påstår att 

beteendelojala kunder är en återkommande kund och som företaget anförtror sig vara lojala. I 

själva verket kan beteendelojala kunder tala illa om ett företag eller varumärke, vara missnöjda 

över den existerande servicen eller utbudet, men har samtidigt ingen möjlighet att konsumera 

annanstans (Olsson 2015; Ström & Vendel 2015; Boström & Friberg 2018). Skulle andra 
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alternativ till konsumtion uppkomma kommer beteendelojala kunder vända företaget ryggen 

(Olsson 2015). 

 

Attitydlojala kunder förklaras av Olsson (2015) till att vara kunder som återkommer till ett 

företag för att konsumera, ett koncept som Evan, Jamal och Foxall (2008) betecknar för 

“återköpslojalitet”. Fortsättningsvis redogör Olsson (2015) att attitydlojala kunder har en 

positiv inställning till företaget eller varumärket. Den positiva inställningen framgår genom att 

kunden talar gott om företaget och rekommenderar verksamheten till andra i sin närhet eller på 

Internet (Evan, Jamal & Foxall 2008; Olsson 2015). Till skillnad från beteendelojala kunder 

skulle attitydlojala kunder inte vända sig till andra verksamheter om chansen skulle dyka upp 

(Olsson 2015). Ström och Vendel (2015) hävdar att relationen som existerar mellan kunden och 

verksamhetens varumärke är till stor del grundat i vana och otillräcklig drivkraft till att ge sig 

på andra valmöjligheter. Evan, Jamal och Foxall (2008) påstår att kunden känner tillit, säkerhet 

och engagemang för företaget eller varumärket. Trots kundens positiva inställning, påstår Ström 

och Vendel (2015) att kunden kan sakna avsikt till upprepade inköp, med finansiella skäl som 

en orsak till varför. Lojaliteten till ett företag blir mer kraftfull enligt Boström och Friberg 

(2018) om både attityd- och beteendemässiga kunder existerar inom ett företag. 

 

Holmström och Wikberg (2010) påpekar att det inte alltid är enkelt till att förstå hur mycket en 

kunds lojalitet är värt. Det är en komplicerad mätning, men värdet går att uppskatta. Däremot 

uttalar Boström och Friberg (2018) sig om att företag inte besitter en sådan kunskap om enskilda 

kunders lojalitet. Företag uppmärksammar endast kunder som återkommer och gör 

transaktioner i slutet av besöket. Olsson (2015) presenterar att mätningen av kundens värde kan 

genomföras utefter två formler. Den första formeln är mätandet av det totala värdet av en kunds 

köp, medan den andra mäter den totala värvningen av nya kunder till företaget. Evans, Jamal 

och Foxall (2008) föreslår att det är relationsinriktade aktiviteter som ska öka lojaliteten hos 

kunderna, eftersom det genererar till konkurrensfördelar på marknaden.   

 

Allt fler företag börjar nu förstå vikten av att behålla lojala kunder (Evans, Jamal & Foxall 

2018), ett påstående som Holmström och Wikberg (2010) anser väga mer tungt än befintliga 

kundrelationer. Processen av att skapa lojalitet bland kunderna kostar företaget både pengar och 

humankapital (Evans, Jamal & Foxall 2008; Olsson 2015). Vid skapandet av långsiktigt lojala 

kunder konstaterar Olsson (2015) att det finns framtagna tillvägagångssätt, bland annat att 

skapa ett högt värde för kunden. Holmström och Wikberg (2010) skriver att personliga och 
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oväntade erbjudandena, som exempelvis “mjuka värden” i form av gåvor används som ett 

verktyg för att behålla en lojal kund. Vidare framgår det att rabatter bestående av pengar skapar 

inga överraskningar. Ahola (2016) utvecklar föregående påstående med att förklara att allt fler 

detaljhandlare erbjuder känslobaserade erbjudanden. 

 

3.3 Omnikanaler 

Detaljhandeln har sedan en lång tid tillbaka aktivt arbetat med att utveckla strategin för 

multikanaler och marknadsföringskanaler för att kunna forma verktyget omnikanaler som 

alternativ i dagens samhälle (Saghiri, Wilding, Mena & Bourlakis 2017). Omnikanaler förklaras 

av Verhoef, Kannan och Inman (2015) som det nya verktyget byggt på användandet av 

multikanaler. Kanaler är ett tillvägagångssätt som företag använder för att kunna nå ut med 

verksamhetens budskap i ett generellt perspektiv (Holmström & Wikberg 2010). Enligt 

författarna kan ett aktivt arbete med omnikanaler generera i kundrelationer och kundlojalitet. 

Yrjölä, Spence och Saarijärvi (2018) tillägger med att befintliga relationerna kan gynnas av 

företagens användande av omnikanaler. Däremot finns det inte ett rätt eller fel vid valet av 

kanaler (Holmström & Wikberg 2010), utan användandet av kanalerna ligger i grund till att nå 

ut till företagets målgrupp (Evans, Jamal & Foxall 2008). Det bör därför läggas vikt vid vilka 

kanaler företaget har tid att underhålla och där kundgruppen befinner sig på som mest i det 

dagliga bruket (Holmström & Wikberg 2010).  

 

Cunnane (2012) skriver att resurser lagts under pågående utveckling av omnikanaler för att 

forma strategin från ett företagsperspektiv till ett helikopterperspektiv över alla kanaler. Med 

ett helikopterperspektiv kan företag följa konsumenter mellan exempelvis leverantörens eller 

återförsäljarens respektive hemsidor (Evan, Jamal & Foxall 2008; Saghiri et al. 2017). Saghiri 

et al. (2017) beskriver att funktionerna som strategin besitter ger omnikanaler största möjliga 

åtkomlighet, synlighet och struktur över de använda kanalerna. Detta kan i sin tur leda till 

förtroendeskapande och utvecklande av mervärdet för kunden (Stringer 2004; Saghiri et al. 

2017).   

 

3.3.1 Användandet av omnikanaler 

Saghiri et al. (2017) uttrycker att allt fler företag använder omnikanaler, vilket beror på att 

strategin bygger på att koordinera processer och tekniker om hur verksamheters kanaler brukas. 

Verhoef, Kannan och Inman (2015) antyder att kunderna förblir konsekventa och tilldelas mer 
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tillförlitliga tjänster och produkter. Yrjölä, Spence och Saarijärvi (2018) är av åsikt att 

företagens användande av omnikanaler grundar sig i att öka konkurrensfördelar. Kollmann, 

Kuckertz och Kayser (2012) uttrycker däremot att kundens val av information eller 

kommunikationskanaler kan utmynna i en ökad kundbas och förbättrad kundlojalitet.  

 

Thordarson (2009) talar om att allt fler konsumenter vänder sig till mediekanaler. Dessvärre 

kan inte den processen kontrolleras av just detaljhandeln, eftersom omnikanaler omfattar alla 

typer av kanaler där integration kan ske (Boström & Friberg 2018; Yrjölä, Spence & Saarijärvi 

2018). Företag måste skapa ett innehåll som intresserar kunden (Holmström & Wikberg 2010) 

och ha ett strategiskt mål (Yrjölä, Spence & Saarijärvi 2018). Följaktligen förklaras att det är 

förståeligt att detaljhandeln använder sig av omnikanaler för att skapa en djupare relation till 

sina kunder och för att få chansen till att skapa nya kundkontakter. 

 

3.3.2 Tvåvägskommunikation 

Vid användandet av omnikanaler är Holmström och Wikberg (2010) av åsikt att verksamheter 

bör prova sig fram till vilka kanaler som fungerar i ett längre perspektiv. Avsikten är att jämföra 

kanalerna emellan för att således komma fram till vilken kanal som genererar till fler visningar 

av bilder, konversationer och till att nya kunder besöker den fysiska butiken. Yrjölä, Spence 

och Saarijärvi (2018) delar liknande uppfattning om att testa vilka kanaler som passar företaget 

bäst, av den anledning att omnikanalerna inte annars kommer ge företaget någonting att sträva 

efter.  

 

Kommunikation mellan företag och kund sker genom förmedlad information via kanalerna eller 

genom materialflöden (Saghiri et al. 2017). Användandet av kanaler har sitt syfte i att använda 

varierande funktioner för att skapa kontakt med en annan part, som i det här fallet är företagets 

kunder (Quinn 2009; Holmström & Wikberg 2010; Boström & Friberg 2018). Holmström och 

Wikberg (2010) hävdar att det dessutom är bättre att använda plattformarna som kunderna 

själva kommunicerar med, eftersom det underlättar arbetet för företaget. 

 

Yrjölä, Spence och Saarijärvi (2018) konstaterar att marknadsförare måste generellt uppvisa ett 

sortiment via omnikanalerna som kundgruppen kan identifiera sig med. Innehållet på kanalerna 

skapar konversationer som påverkar köpbeslutet och skapar ett värde för kunden. Företag måste 

identifiera, utveckla och kommunicera genom färre kanaler som matchar med konsumenten för 
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att lyckas. Holmström och Wikberg (2010) förklarar att flertalet verksamheter använder sig av 

en hemsida för att presentera företaget och för att informera marknaden om verksamhetens 

kontaktuppgifter. Författarna anser däremot att skapandet av hemsidan som verktyg till att 

sprida företagets budskap inte är tillräckligt för att locka nya kunder till den fysiska butiken på 

lång sikt. Av tidigare yttrande betraktas därför drivandet av en hemsida endast som en bedrift. 

 

3.4 Varumärke och image 

Ett varumärke innebär ett identitetsbärande för företag och medarbetare (Parment 2018). 

Uppfattningar från olika intressenter och känslor kring produkter och erbjudande representeras 

av varumärket. Ett varumärke kan enligt Falonius (2010) definieras på olika sätt, men i grund 

och botten handlar det om kunders förväntningar på upplevelser eller fördelar varumärket 

erbjuder. Författaren hävdar att varumärket finns i människors medvetande och gör det svårt 

eller till och med omöjligt för konkurrenter att kopiera, även om det erbjuds liknande produkter. 

Varumärken som programmeras i individens medvetande använder sig av sinnesintryck för att 

skapa känslomässiga upplevelser, av den orsaken att känslor är en bidragande faktor till ett 

köpbeslut (Ahola 2016). Varumärket i sin helhet påverkar konsumenter vid första intrycket av 

ett företag, och bestämmer för vilket synsätt kunden kommer att ha på verksamheten i 

framtiden.  

 

Ett varumärke är en viktig och opåtaglig tillgång i en verksamhet, en kännedom som medfört 

att begreppet ”branding” blivit en allt större prioritet (Ailawadi & Keller 2004; Zentes, 

Morschett & Schramm-Klein 2008). Ailawadi och Keller (2004) lyfter fram en definition av 

American Marketing Association av branding som en identifiering med produkter och tjänster 

som en återförsäljare erbjuder. Författarna, tillsammans med Zentes, Morschett & Schramm-

Klein 2008 är av liknande åsikt om att begreppet hjälper till att separera företagen från andra 

konkurrenter. Det är enligt Ailawadi och Keller (2004) ett viktigt koncept inom detaljhandeln, 

speciellt med hänsyn till den konkurrerande miljön som branschen präglas av. Lombart och 

Louis (2012) förklarar att begreppet är betydelsefullt eftersom att återförsäljare utövar en 

påverkan på konsumenternas uppfattningar och styr därmed kundens val av butik, samt lojalitet. 

Författarna menar att innebörden av ordet numera omfattar ett större fokus på återförsäljare än 

vad tidigare gjorts. Ett företags varumärke definieras som en grupp bestående av återförsäljares 

försäljningsställen som framför ett enastående namn, en igenkännande symbol, logotyp eller en 

kombination av dessa, till konsumenterna (Zentes, Morschett & Schramm-Klein 2008; Ström 
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& Vendel 2015). Fortsättningsvis hjälper ett företags varumärke verksamheten att identifiera 

respektive produkter och tjänster, samtidigt som det separerar organisationen från respektive 

konkurrenter (Ailawadi & Keller 2004; Ström & Vendel 2015). Ytterligare faktorer som Ström 

och Vendel (2015) framför är att den samlade imagen som konsumenterna skapar sig av ett 

varumärke sker genom verksamhetens fysiska butik, personal, kundservice, produkter samt 

referenser.  

 

3.4.1 Identitetsskapande 

Bengtsson och Östberg (2011) tar upp en anledning till hur betydelsefullt varumärken har blivit 

och hur viktigt det är i människans identitetsskapande. Det handlar om att ingå i en relation och 

stödja företaget som individen identifierar sig med. Tarnovskaya och Bertilsson (2017) tyder 

att konsumenter ska sträva efter att kunna utveckla en stark och långvarig relation till 

varumärket. En viktig källa för konsumentens självdefinition är behovet av identifiering med 

varumärken eftersom förbindelsen däremellan byggs just på det. Märken ses enligt Bengtsson 

och Östberg (2011) även som en distinktion, där speciella märken skiljs åt och utmärker sig i 

jämförelse med andra. Parment (2018) instämmer och anser att konsumenter ska ha möjligheten 

till att föredra vissa varumärken framför andra, men att det nödvändigtvis inte betyder att 

konsumenter köper från det varumärket. 

 

3.4.2 Varumärkets värde 

Uggla (2013) betonar att det är företaget som skapar mening i ett varumärke, men att det i 

slutändan är kunden som bestämmer om varumärket är av värde eller inte. Parment (2018) är 

av samma mening och skriver att det är marknaden, det vill säga konsumenterna och andra 

intressenter, som avgör varumärkesinnehållet. Den positiva eller negativa attityden som kunden 

bär med sig är avgörande om kunden kommer att göra ett återköp eller inte (Uggla 2013). 

Attityden anses vara icke-likgiltig då alla har sina erfarenheter och därmed olika åsikter. 

Tillverkaren av varumärket har lyckats om parten kan med hjälp av sitt varumärke skapa en 

lojalitet för sin produkt, vilket Falonius (2010) menar kan leda till återköp och därmed lojala 

kunder. Vidare anses att ett framgångsrikt och starkt varumärke skapar goda kundrelationer, 

där kundernas förtroende för företagets varumärke är det viktigaste kapitalet. 
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3.4.3 Framgångsrikt varumärke och image 

För att bygga ett framgångsrikt varumärke behövs en förståelse för hur en märkesidentitet ska 

utvecklas, att veta vad varumärket står för och hur identiteten ska uttryckas (Falonius 2010; 

Holmström & Wikberg 2010). Falonius (2010) beskriver varumärkesidentiteten som en speciell 

uppsättning av associationer, och benämns dessutom som image. Begreppet anses vara 

tydligare i vad varumärket vill förmedla. Att som återförsäljare ställa frågor om “hur” och 

“varför”, kan verksamheten få en bild på möjliga kundgrupper och därefter bestämma vad som 

inte definierar varumärket (Holmström & Wikberg 2010). Falonius (2010) utvecklar 

varumärkesimage till att vara hur ett företag vill att marknaden ska uppfatta varumärket, en 

faktor som ständigt förändras med tiden. Vidare betonas vikten av att ett företag har en 

uppfattning om målgruppens värderingar, aktuella trender, individernas tankeprocesser och 

händelser som sker i samhället. Stämmer inte värderingarna bör företaget anpassa 

associationerna för att matcha målgruppens. 
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4 Empiri 

 
I följande kapitel presenteras respondenternas yttranden som har framtagits genom personliga 

intervjuer. Respondenterna har genomgått en semistrukturerad intervju där följdfrågorna har 

skilts åt beroende på respondentens svar. 

 

4.1 Presentation av företag 

Företagens och respondenternas namn kommer i studien att vara anonyma enligt önskan. Vi 

bedömer inte detta faktum som en nackdel, istället betraktas det som en fördel, att företeelsen 

står i centrum än respektive individ. Nedan följer en presentation av samtliga företag som valts 

ut för studien: 

 

Respondent Grundades (år) Anställda Datum 

Företag A (delägare) 2010 En heltidsanställd. 

 

2018-04-24 

Företag B (butiksägare) 2001 Tre heltidsanställda, tre 

deltidsanställda. 

2018-04-25 

Företag C (butiksägare) 2003 En fast anställd och en 

timanställd. 

2018-05-02 

Företag D (butikschef) 1991 En anställd. 

 

2018-05-02 

Företag E (delägare/VD) 2001 Fyra anställda. 

 

2018-05-04 

Företag F (butikschef) 1998 Tre anställda. 

 

2018-05-04 

Företag G (butikschef) 2003 Två deltidsanställda, personal 

vid behov. 

2018-05-07 

Företag H (butikschef) 1993 Tre fast anställda, två extra 

anställda. 

2018-05-07 

Företag I (butiksägare) 1983 En fastanställd, extra personal 

vid behov. 

2018-05-08 

Företag J (butiksägare) 1912 Butikschefens heltidstjänst, 

en anställd vid behov. 

2018-05-08 

Företag K (delägare) 1936 Tre anställda vid behov. 

 

2018-05-09 
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4.2 Detaljhandeln 

Framtaget av personliga intervjuer noterar totalt tio av elva respondenter konkurrens från e-

handeln. I1 är ensam med att inte dela åsikt med resterande respondenter. Respondenten lyfter 

istället fram att kundflödet påverkats av att handelsgatan i orten där butiken är belägen i inte är 

tillräckligt attraktiv. 

 

4.2.1  Kundflödet 

Respondenterna A2, B3, E4, F5, G6, H7, J8 och K9 observerar att tillväxten av e-handeln har 

medfört en påverkan på kundflödet. Informanterna delar däremot inte liknande uppfattning till 

varför e-handeln påverkat kundflödet till den grad som den har gjort. A2, E4, F5, J8 samt K9 

uttrycker att det finns ytterligare faktorer som påverkat kundflödet än handeln på nätet. Externa 

varuhus betraktas av respondenterna A2, H7 och K9 till att vara en större bidragande komponent 

till varför kundflödet i respektive butik påverkats negativt. Kunderna tycks besöka varuhus för 

att butikerna som är av intresse befinner sig under ett och samma tak. E4 vidareutvecklar att det 

idag sker en fysisk konkurrens bland återförsäljare inom branschen, där e-handeln inte betraktas 

som den enda påverkande faktorn. F5, J8 samt K9 förklarar att kunder generellt är belastade med 

för mycket information, både från e-handeln och den fysiska handeln inom modebranschen. 

Det har lett till att kunder tappat intresset till att utforska nya butiker. 

 

Samtliga respondenter som intervjuats styrker varandra i uttalandet om att skillnader på 

kundflödet noteras markant bland den yngre generationen jämfört med den äldre. Informanterna 

med den äldre generationen som ensam målgrupp upplever att det är svårare att locka yngre 

kunder till butiken och utöva ett inflytande på deras köpbeslut. D10, G6 och H7, som inte märkt 

av ett minskat kundflöde har vetskap om att den yngre generationen tenderar till att vilja se 

produkterna i butiken och prova de, för att vid ett senare skede fatta ett köpbeslut på nätet. 

Vetskapen existerar av den anledningen att kunderna är öppna med varför de besöker butiken. 

                                                 
1 I, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
2 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
3 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
4 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
5 F, delägare/VD, personlig intervju, 2018-05-04. 
6 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
7 H, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
8 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
9 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
10 D, butikschef, personlig intervju, 2018-05-02. 
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Kännedomen leder till C11, D12 och I:s13 uttalanden om en omärkbar skillnad på kundflödet. Det 

har att göra med att respondenternas kundgrupper uppskattar det detaljhandeln erbjuder, som 

att lämna butiken med en påse innehållande en produkt. Det betraktas att den äldre generationen 

inte är lika aktiv inom utvecklingen av e-handeln, vilket A14, B15, G16, H17, J18 och K19 är ense 

om. Respondenterna uttrycker att den äldre generationen uppskattar upplevelsen av att få en 

höggradig service, utveckla den personliga relationen till personalen, samt möjligheten att få 

testa, klämma och känna på produkterna innan ett köpbeslut tas. 

4.2.2  Detaljisternas agerande 

C11, D12 och F20 hävdar att e-handeln inte har möjligheten till att erbjuda en likvärdig service 

som den fysiska handeln kan. Respondenterna beskriver att den personligt präglade servicen är 

det starkaste kortet detaljhandel inom modebranschen kan anta för att skapa konkurrensfördelar. 

Kommunikationskanalerna, som lyfter nyheter och produktsortiment, används av 

informanterna som ett verktyg till att locka kunder till butikerna. 

 

Samtliga respondenter anser att olika tillvägagångssätt kan godtas för att detaljhandeln inom 

modebranschen ska kunna bemöta utvecklingen av e-handeln. A14 och H17 instämmer i att det 

är viktigt att vara observanta på trenderna som influerar marknaden, av den orsak att 

konsumenter tenderar till att vilja ha det senaste modet eller det som uppfattas vara en nyhet. 

A14 anser att Internetanvändandet är till en stor fördel gällande följandet av trender. Genom att 

dessutom ständigt synas i kommunikationskanalerna skapas en nyfikenhet på marknaden som 

lockar kunder till butiken. Fortsättningsvis förklarar A14 att utvecklandet av ett schema kan 

underlätta verksamhetens arbete med att synas online, eftersom ett företag behöver planera i 

förväg om vad som ska läggas ut på respektive kommunikationskanal.  

 

Respondenterna B15, E21 och G16 delar åsikt om att e-handeln kommer att kvarstå för all framtid. 

För att ta ställning som fysisk butik utvecklar informanten E21 att butiken måste själva öppna 

                                                 
11 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
12 D, butikschef, personlig intervju, 2018-05-02. 
13 I, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
14 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
15 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
16 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
17 H, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
18 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
19 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
20 F, delägare/VD, personlig intervju, 2018-05-04. 
21 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
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en e-handel. Det är även något G22 spekulerar i, att konkurrensen i stadskärnan tillsammans 

med externa varuhus kommer i fortsättningen öka under e-handelns kontinuerliga tillväxt. 

Informanten anser att e-handeln är det rätta alternativet för att överleva på marknaden. Arbetet 

kan dessutom kräva mer än vad företagen kan ge, att fysiska butiker inte har tid eller resurser 

till att upprätthålla en e-handel. I23 instämmer och yttrar en oro över utvecklingen av nätet. 

Respondenten menar att det är tufft för många små butiker och att många faller undan. Viljan 

till att skapa en e-handel finns för att öka försäljningen och kundgruppen, men finansiella medel 

och humankapitalet räcker inte till. 

 

4.3 Kundrelationer 

Definitionen av kundrelationer är tämligen spridd bland respondenternas uttalanden. Det mest 

förekommande är att kunden upplever en service som inte går att få i någon annan butik eller 

via en e-handel. A24, B25, E26, F27 och K28 beskriver en kundrelation som en vilken social 

relation som helst. För att skapa relationer i en säljande bransch konstaterar A24, B25, C29, E26, 

och F27 att personalen bör trivas i arbetet för att kunna föra naturliga och personliga samtal med 

kunderna. C29 talar om att en kundrelation är en personkemi, ett yttrande som D30 även 

instämmer i, och menar att företaget ska känna till omkringliggande information om kunden. 

D30 fortsätter med att fokusen som läggs på kunden ska anpassas utefter vad kunden 

eftersträvar, vare sig det rör sig om distans eller uppmärksamhet. G22 poängterar att en 

kundrelation kan även definieras som att kunden trivs i butikens atmosfär och kan identifiera 

sig med företaget och budskapet som förmedlas via butiken. Informanten menar att fokusen 

som läggs på kunden tillsammans med en tilltalande atmosfär möjliggör det för företaget att 

uppvisa kunskaperna som personalen besitter.  

 

Vid bemötandet av en ny kund, påpekar A24, B25, C29, F27 och G22 att arbetet med att skapa en 

tilltalande stil eller en hemmakänsla i lokalen är viktigt för att kunden ska trivas. Hur butikerna 

ser ut invändigt kan vara avgörande i att ge kunden en upplevelse och kan vara en bidragande 

                                                 
22 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
23 I, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
24 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
25 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
26 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
27 F, delägare/VD, personlig intervju, 2018-05-04. 
28 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
29 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
30 D, butikschef, personlig intervju, 2018-05-02. 
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faktor till att kunden återkommer. Däremot uttrycker H31 och J32 att en kundrelation är som en 

ärlig relation, där kunden förlitar sig på företaget och känner en säkerhet till att personalen inte 

ljuger. Lögner innebär extra arbete, eftersom personalen måste komma ihåg vad som sagts till 

framtida interaktioner med kunden. 

 

4.3.1 Service 

Respondenterna A33, D34, G35, H31 och K36 anger bästa möjliga service som ett tillvägagångssätt 

till att locka nya kunder till att handla i en fysisk butik. Erbjudandet av en högklassig service 

bidrar till att kunderna istället väljer att handla i branschens fysiska butiker, eftersom e-handeln 

inte erbjuder samma servicenivå. Samtliga av ovanstående respondenter beskriver den 

högklassiga servicen som nyckeln till vilken relation som helst. Informanten G35 utvecklar 

begreppet service och förklarar att personalen besitter en kompetens till att ge sakkunnig 

rådgivning för att skapa tillit hos kunden. C37, I38, J32 och K36 konstaterar att tilliten skapas 

genom ärlighet. Respondenterna uttrycker att en förlorad transaktion är acceptabel, så länge 

som personalen varit ärliga. Ärligheten bidrar till att personalen inte behöver memorera en lögn, 

och risken med att skapa en missnöjd kund minskar. Via e-handeln är det svårt för företag att 

besvara frågor gällande hur kläder passar individen, men är en självklarhet i den fysiska 

detaljhandeln. Denna form av service utgör en stor konkurrenskraft mot handeln på nätet. 

Informanterna har en gemensam åsikt om att alltid ha kunden i fokus för att visa sig villiga till 

att lära känna kunden. Arbetet med att skapa en relation till kunderna effektiviseras när dessa 

väljer att återkomma istället för att vända sig till e-handeln. 

4.3.2  Kundens behov 

Alla respondenter uttrycker att kundrelationer frambringas av att ständigt överträffa kunden på 

olika plan, vare sig det är kundens förväntningar, behov eller önskemål. Överträffar den fysiska 

handeln behoven kunderna har, är en relation på god väg till att alstras, men även upprätthållas. 

Efter en lång tid inom modebranschen förklarar C37, E39 och J32 att personalen allt mer blir som 

psykologer. För respondenterna handlar allt om i slutändan att kunna bortse från kundens 

                                                 
31 H, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
32 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
33 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
34 D, butikschef, personlig intervju, 2018-05-02. 
35 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
36 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
37 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
38 I, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
39 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04 



 

(60) 

 

32 

verbala uttryck och istället förstå det bakomliggande behovet en kund har. För C40, E41 och J42 

handlar varje arbetsdag i butiken om att direkt kunna läsa av en kund och vilken klädstil, 

personlighet eller produkt kunden skulle gilla. En långvarig närvaro inom modebranschen 

innebär idag att direkt förstå kunderna för att överträffa deras förväntningar. Däremot talar D43 

och G44 om att acceptera kundens distans. Respondenterna finner att det är viktigt att personalen 

accepterar kundens alla önskningar. Även om personalen kan läsa av kundens klädstil och 

personlighet är det viktigt att ge kunden utrymme om det önskas, än att omedelbart 

rekommendera produkter som personalen antar är av intresse för kunden. 

 

Informanten C40 är ensam om att uttala sig i att personalens välmående alltid är den största 

prioriteten, även om kunderna även anses vara viktiga. Om personalen mår bra både i privat- 

och arbetslivet återspeglas det i personalens bemötande av kunderna. Eftersom en relation 

skapas och underhålls på ett behagligt vis och alltid med personalen i först hand, är det viktigt 

att personalen utstrålar säkerhet och glädje. Fortsättningsvis förklarar informanten att är 

personalen någonsin nedstämd, är det företagets uppgift att aktivt visa ett stöd för att lyfta 

personalens sinnesstämning. 

 

4.3.3 Uppmärksamhet 

Framtaget ur intervjuerna är att alla respondenter arbetar aktivt med att underhålla sina 

befintliga kundrelationer, men också skapandet av nya. Det mest gemensamma för 

respondenterna är att A45, C40, D43, E41, G44, J42 samt K46 talar om att ge nya och befintliga 

kunder uppmärksamhet i stor omfattning, eftersom det alstrar kundrelationer. Informanterna 

finner det väsentligt av den orsak att det får kunden att känna sig sedd, samtidigt som personalen 

vill att fokusen förblir på kunden. E41 talar speciellt om att en del kunder som besöker butiken 

känner ett visst bekräftelsebehov av att bli uppmärksammade av personalen och påstår att det 

handlar mycket om psykologi, att personalen ska utläsa kundernas behov. Informanten menar 

att det utgör en konkurrensfördel eftersom kunden främst väljer butiken med bäst bemötande 

vid försäljning av liknande produkter på marknaden.  

 

                                                 
40 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
41 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
42 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
43 D, butikschef, personlig intervju, 2018-05-02. 
44 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
45 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
46 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
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4.3.4 Mervärde 

Överträffande av kundens förväntningar innebär att personalen erbjuder ett värde utöver det 

kunden handlar. Ett mervärde behövs för att en kund ska vilja ingå i en relation med företaget. 

A47, C48, G49 och J50 utvecklar att det gäller att skapa en hemmakänsla i butiken som utstrålar 

en avslappnad stämning. För att kunder ska kunna få uppleva mervärde i form av erbjudanden 

och rabatter, bör företag lagra information om kunden. Föregående yttrande är av speciell vikt 

för B51, F52, G49, H53, I54 samt K55. Respondenterna samlar dock information om kunder på olika 

sätt. Det rör sig om att anteckna på papper, lagra i minnet eller föra ner informationen i 

kundregistret på datorn. Sådana anteckningar är väsentliga eftersom det skapar en mer personlig 

relation mellan företag och kund, i och med att företaget vet omkringliggande saker om kunden. 

J50 hävdar att informationen om kunden skapar konkurrenskraft på marknaden. B51, D56, H53 

och F52 noterar alla information om kunderna, för att vid ett senare skede kontakta kunden 

angående nykomna nyheter i butiken. 

 

Mervärde kan skapas på olika sätt och upplevas subjektivt av kunderna. A47 och J50 talar om att 

ständigt bekräfta kunden och ge bra service, av den orsak att det skapar en uppvaktande känsla 

under kundens vistelse i butiken. Respondenterna B51, F52 och G49 förklarar att mervärdet ges 

under kundklubbskvällar eftersom evenemanget erbjuder bland annat rabatter. Informanten C48 

beskriver att personalen prioriteras först, för om personalen mår bra, gör även kunderna det. 

D56 förklarar mervärde som en extra service och en acceptans om kunden önskar distans. E57 

berättar att relationerna är det viktigaste ett företag har och att mervärde erbjuds i form av att 

personalen ser det bakomliggande behovet som inte uttrycks i ord. På så vis överträffar 

respondenten ständigt kundens förväntningar, vilket H53 även instämmer i. I54 inriktar sig mer 

på events och ställer frågor vid kundens besök, som hur kundens upplevelse varit. Genom att 

motta respons direkt på plats kan personalen erbjuda ett mervärde som är relevant för kunden, 

vare sig genom rabatter eller gåvor. K55 har däremot en annan infallsvinkel på hur mervärde 

skapas, och betonar istället vikten i att företagets sortiment består av bra kvalité. 

                                                 
47 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
48 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
49 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
50 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
51 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
52 F, delägare/VD, personlig intervju, 2018-05-04. 
53 H, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
54 I, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
55 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
56 D, butikschef, personlig intervju, 2018-05-02. 
57 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
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4.3.5 Förtroende 

C58, D59, E60, G61, H62, I63, J64 och K65 uttrycker att ärligheten är nyckeln till att få kunder att 

skapa ett förtroende för ett företag eller varumärke. Respondenterna betraktar att 

frambringandet av förtroende handlar om att personalen alltid uppträtt ärligt mot kunden, även 

om en transaktion uteblivit. Respondenterna instämmer i att ärligheten kan påverka ett 

köpbeslut för stunden, men kan på längre sikt leda till fler köp än vad en lögn hade bidragit 

med. Ärlighet är inte det enda viktiga för C58, E60, H62 och K65, utan delar åsikt med A66, B67 

och F68 om att förtroende skapas genom personalens kunnighet av sortimentet. Det innebär att 

personalen i respektive butiker är sakkunniga inom sortimentet som erbjuds och att det skapar 

ett förtroende hos kunden.  

 

Utöver ärligheten och kunnigheten anser D59, F68 och H62 att bibehållandet av löften är 

essentiellt för att en kund ska uppleva ett förtroende. Det innebär att butiker som erbjuder 

specialleveranser alltid ger återkoppling till kunderna. På så sätt bekräftar personalen kunden 

genom att höra av sig när produkten levererats till butiken. Respondenterna F68 och H62 berättar 

att om personalen har en relation till kunden, kan företaget kontakta kunden angående vilka 

nyligen levererade produkter som kunnat vara av intresse för kunden. En sådan metod används 

av företag för att locka befintliga kunder till att återvända till butikerna, i ett försök om att 

påverka kunden till ett köpbeslut i butiksmiljön. 

 

4.3.6 Långvarighet 

Vid skapandet av långvariga relationer mellan företag och kunder är samtliga respondenter 

överens om att det erbjudna sortimentet behöver locka kunderna till att stanna kvar. I en 

kombination av produkt- och försäljningsorientering, samt kundnytta är det den tyngsta 

fördelen den fysiska handeln inom modebranschen har mot e-handeln. Produktorientering för 

samtliga företag är en viktig pelare, att erbjuda ett utbud eller en atmosfär i butiken som kunden 

                                                 
58 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
59 D, butikschef, personlig intervju, 2018-05-02. 
60 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
61 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
62 H, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
63 I, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
64 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
65 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
66 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
67 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
68 F, delägare/VD, personlig intervju, 2018-05-04. 
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kan identifiera sig med, av den orsak att det bidrar till att kunden vill återkomma. 

Försäljningsorientering visar sig enligt respondenterna genom att en bra service alltid erbjuds 

och att kunden sätts i fokus. Det redogör för kunden att personalen vill hjälpa till för att kunden 

ska bli nöjd. Kundnytta förklaras av respondenterna till att vara en bra kunskap att inneha om 

kundens klädstil, plånbok och yrke, eftersom en relation kan skapas utifrån samtalen som 

uppstår mellan personalen och kunden. Det bidrar till att kunden känner sig som hemma i 

butiken och upplever en vilja om att återvända. 

 

Ytterligare faktorer som bidrar till en långvarig relation mellan företag och kund beskriver B69, 

C70, E71, G72, J73 och K74 vara word of mouth. Kunders positiva åsikter om en verksamhet 

fungerar som ett kvitto för företagen om att kunden upplevt ett mervärde, en upplevelse eller 

en helhetlig nöjdhet av att handla i butiken. Det leder till att företagen värnar om relationen, på 

grund av att den bidrar till ytterligare kundrelationer. Hur respondenterna vet om att nya kunder 

besöker butiken är genom referenser, där kunderna mestadels berättar om det själva. Emellanåt 

är individen i ett sällskap med en befintlig kund och väljer att återkomma på egen hand vid ett 

senare skede. 

 

4.3.7 Lojal kund 

Efter att en kundrelation skapats är strävan att utveckla relationen till en lojalitet betydligt stor 

bland respondenterna. Det är dock endast J73 och K74 som delar uppfattning om att en lojal kund 

kan genereras redan vid första köpet i butiken, förutsatt att kunden erbjuds relevanta rabatter 

och förmåner. Alla informanter definierar en lojal kund som en återkommande kund som 

konsumerar butikens sortiment.  

 

Uppfattningen om hur respondenterna upptäcker att en kund blivit lojal skiljs åt. A75 beskriver 

lojaliteten som ett tillfälle där kunden öppnar upp sig för personalen om privata händelser, 

medan B76 talar om att lojaliteten märks av när kunden återkommer till butiken för att handla. 

Informanten B:s76 kundgrupp befinner sig inte på Internet och efterlyser istället en personlig 

                                                 
69 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
70 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
71 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
72 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
73 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
74 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
75 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
76 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
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service vid ett köpbeslut. C77 har förmånen att inneha kunder som berättar för personalen att 

kunden återvänder till enbart företagets butik för att handla specifika produkter. På så vis 

behöver inte företaget föra någon statistik eller implementera ett avancerat system för mätning 

av kundlojalitet. Respondenterna G78, H79, I80, J81 och K82 märker av lojaliteten av rena minnet, 

eftersom de lojala kunderna har sedan länge ingått en relation med företaget eller varumärket. 

Fastän lojala kunder är att föredra för samtliga intervjuobjekt är det endast två respondenter, 

D83 och E84, som har framtagen statistik på hur kunder handlar. Det sker via antalet 

transaktioner, därefter kan informanterna uppleva vissa kunder som mer lojala. F85 erbjuder 

däremot bonuskort, att när en kund handlat för en bestämd summa, erhåller kunden bonus. På 

så vis kan respondenten jämföra kunder emellan och urskilja en kundlojalitet.  

 

B86, C77, F85 och I80 betraktar erbjudandet av en höggradig service som ett tillvägagångssätt för 

att skapa långsiktigt lojala kunder. B86 uttrycker att det handlar om en service som överträffar 

kundens förväntningar, att kunnigheten av sortimentet är oerhört viktigt. E84 instämmer, och 

talar likvärdigt om att lojalitet kan alstras genom att uppmärksamma trender och på så sätt 

överträffa kundens förväntningar. Att vara på hugget med att erbjuda varor som marknaden 

bedömer som moderiktigt är enligt samtliga respondenter det som lockar kunderna. 

Konsumenter tenderar att lockas till det som anses vara nytt, eftersom det är spännande och en 

nyfikenhet skapas. Informanten I80 talar även om att se bortom orden kunden uttrycker, för att 

förstå det bakomliggande behovet och överträffa det. E84, K82 och J81 uttrycker att en kunds 

lojalitet kan kvarstå under en lång tid om personalen förblir ärliga.  

 

4.3.8 Kundklubb 

Lojala kunder som är företagens viktigaste beståndsdel är ett faktum bland respondenterna, 

medan B86, D83, G78 och F85 uttrycker att skapandet av lojalitet genom kundklubbar är det 

ultimata tillvägagångssättet. G78 talar specifikt om att kundklubbskvällar är en bra möjlighet för 

kunderna att motta förmåner i form av erbjudanden och rabatter. Kundklubbskvällar medför en 

                                                 
77 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
78 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
79 H, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
80 I, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
81 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
82 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
83 D, butikschef, personlig intervju, 2018-05-02. 
84 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
85 F, delägare/VD, personlig intervju, 2018-05-04. 
86 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
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upplevelse för kunden och skapar följaktligen ett mervärde. Redan existerande lojala kunder 

erhåller gåvor vid kundklubbskvällarna och är ett tillvägagångssätt som informanten F87 

använder. Metoden är strategiskt framtaget eftersom informanten anser att samtliga kunder 

alltid eftersträvar att erhålla gåvor från butiker de är välbekanta med. Informanten finner 

dessutom att gåvorna som erbjuds de lojala kunderna under kundklubbskvällarna påverkar 

resterande kunders köpbeteende. F87 förklarar att kunderna kan påverkas så pass mycket att 

köpbeteendet förändras, där lojaliteten till verksamheten kvarstår. När kunderna blivit lojala 

erhålles gåvor som en metod till att bevara och värna om lojaliteten.  

 

Vid engagemang uttrycker respondenten B88 att butiken håller öppet längre som en möjlighet 

för nya kunder att våga överträda tröskeln till lokalen. Informanten menar att på grund av att 

alla butiker inte är öppna under samma tidpunkt, blir utbudet på marknaden tillfälligt begränsat. 

Under sådana kvällar erhåller kunderna extra rabatter som annars inte förekommer, och 

fungerar som en bidragande faktor för nya kunder att besöka butikerna. Vid ögonblicket ett 

flertal nya kunder besöker butiken framkommer en mängd tillfällen för personalen att skapa 

nya relationer. Informanten D89 arbetar med förmåner för kunder som väljer att bli medlemmar 

i kundklubben som ett handlingssätt till att skapa värde. När kunden ingår i kundklubben 

erhåller denne omgående en rabatt. Erbjudandet av rabattkuponger ökar chanserna till att 

kunden inom kort återkommer för att bruka den. Det ger personalen ytterligare ett tillfälle till 

att fördjupa relationen eller lära känna kunden privat. Ju fler möten personalen får med kunden, 

desto snabbare kan en kundrelation utformas och desto snabbare kan en lojalitet alstras. 

 

4.4 Omnikanaler 

Alla elva respondenter använder omnikanaler, vissa fler än andra. A90, B91, C92, D89, F87, G93, 

H94, I95 samt J96 använder Facebook för att skapa en kontakt med nya och befintliga kunder, av 

den orsak att Facebook erbjuder en chattfunktion som kan användas fritt av besökarna. 

Respondenterna anser dessutom att en stor del av respektive kundgrupper befinner sig på 

                                                 
87 F, delägare/VD, personlig intervju, 2018-05-04. 
88 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
89 D, butikschef, personlig intervju, 2018-05-02. 
90 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
91 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
92 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
93 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
94 H, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
95 I, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
96 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
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Facebook, där majoriteten som använder plattformen består av den äldre generationen. Består 

inte kundsegmentet av den yngre generationen är Instagram en bra kommunikationskanal för 

att framhäva verksamheten och sortiment för potentiella kunder. A97, B98, C99, D100, F101, G102, 

H103, J104 och K105 använder Instagram, eftersom respondenterna uppfattar att den yngre 

generationen befinner sig på plattformen. Utöver Facebook och Instagram innehar B98, D100, 

F101 och K105 en hemsida. På respektive hemsida introduceras sortimentets varumärken och 

kontaktinformation till butiken. På så sätt skapas en tvåvägskommunikation mellan kund och 

företag.  

 

Anledningen till att fysiska butiker inom modebranschen använder sig av omnikanaler är för att 

nå kundgruppen när kunden inte besöker butiken. Det finns inga större skillnader i hur 

respondenterna använder omnikanalerna. Det mest förekommande är att framhäva nyheterna i 

sortimentet och som tillämpas redan av A97, B98, D100, F101, G102 och H103. Respondenterna 

uttrycker vikten av att följa trender som influerar marknaden och att presentera det genom 

kanalerna. Föregående arbetssätt föredras av I106, J104 och K105. Nio respondenter av elva visar 

nyheter eftersom det anses locka kunder till att besöka butiken. Väl på plats får kunden 

personlig service och personalen får möjlighet att påverka kundens köpbeslut. Presentation av 

erbjudanden förekommer även på D100, E107, H103 och K:s105 omnikanaler. Genom att presentera 

aktuella erbjudanden förser det kunderna till att besöka butiken med avsikt till att handla. 

Ytterligare faktorer som är vanligt förekommande är presentationen av kommande event som 

butiken anordnar och publicerandet av kvalitetsmässiga fotografier, som kan enligt D100 vara 

avgörande för kundens köpbeteende.  

 

Samtliga respondenter uttrycker att den fysiska handeln inom modebranschen inte kan utgöra 

en konkurrenskraft mot e-handeln via omnikanaler. C99, D100, E107, F101, G102, H103 och J104 talar 

om att e-handeln handlar om snabbhet och att ständigt vara aktiv med uppdateringar. Det är 

något den fysiska handeln inte hinner med om verksamheten är för liten. Informanten A97 är av 

                                                 
97 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
98 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
99 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
100 D, butikschef, personlig intervju, 2018-05-02 
101 F, delägare/VD, personlig intervju, 2018-05-04. 
102 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
103 H, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
104 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
105 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
106 I, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
107 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
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annan åsikt och tycker att en konkurrensfördel kan skapas genom omnikanalerna, att på 

förutbestämda dagar publicera kvalitetsmässiga bilder, med anledning till att det skulle locka 

kunden till köp. B108 och I109 hävdar istället att det bara gäller att mata ut information via 

kanalerna. Genom ständigt uppdaterade kanaler visar verksamheterna sig som aktiva och skapar 

ett intresse för kunden. 

 

4.4.1 Användandet av omnikanaler 

Upprätthållandet av konkurrensfördelar mot e-handeln med omnikanaler som verktyg är alla 

respondenter ense om. A110, C111, D112, E113, F114, G115 samt H116 beskriver att en ständig 

aktivitet på kanalerna genererar konkurrensfördelar, att en uppmärksamhet skapas hos 

kundgruppen och marknaden, eftersom det visar att företaget existerar. Att ständigt uppdatera 

omnikanalerna ger företagen en förhoppning om att väcka en nyfikenhet hos kunden, eftersom 

nyheter i sortimentet, erbjudanden och evenemang publiceras. Tidigare nämnda respondenter 

talar om att när intresset skapas hos kunden, gäller det för personalen att därefter förse kunden 

med en service som överträffar förväntningarna. Personalen bör vara tillmötesgående om en ny 

kundrelation ska gå av stapeln. Informanten K117 talar speciellt om att erbjuda kunderna mjuka 

värden genom omnikanalerna för att väcka ett intresse till att välja den fysiska butiken istället 

för e-handeln. Mjuka värden förklarar företaget vara oväntade erbjudanden som är personligt 

präglade.  

 

4.4.2 Tvåvägskommunikation 

Alla kommunikationskanaler är inte anpassade för alla fysiska butiker inom modebranschen. 

Det förekommer företag som fått avsluta användandet av kanaler på grund av att det inte finns 

tid eller att kundgruppen inte reagerar på innehållet i den mån företaget eftersträvar. C111 talar 

om att kundgruppen som verksamheten har, endast befinner sig på en kanal och att en närvaro 

på andra blir därför oväsentligt. D112 använder mer än en kanal, men ser mest aktivitet från 

kundgruppen på en av plattformarna. För att utöka användandet av fler än en kanal, hänger allt 

                                                 
108 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
109 I, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
110 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
111 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
112 D, butikschef, personlig intervju, 2018-05-02. 
113 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
114 F, delägare/VD, personlig intervju, 2018-05-04. 
115 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
116 H, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
117 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
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på vad som presenteras på kanalerna för att skapa ett intresse bland kunderna. B118 har varit 

nära till att öppna en e-handel, men saknade personal som kunde sköta den delen av processen 

och insåg att det istället fanns andra tillvägagångssätt att nå nya kundgrupper. Det handlar om 

att kunna hantera de kanaler på ett bra sätt för att till fullo nyttja kommunikationskanalen. 

 

Omnikanaler kan enligt B118, C119, D120, E121 och H122 användas som ett verktyg till att skapa 

kundrelationer eftersom omnikanaler anses vara ett verktyg för att skapa en 

tvåvägskommunikation. Respondenterna menar att personalen snabbt kan ge respons genom 

tillgängliga chattfunktioner, vilket bevisar för kunden att butiken är verksam på sina 

kommunikationskanaler. Vidare framförs att en nyfikenhet bland kunderna kan skapas betydligt 

mer om personalen visar sig aktiva. Det innebär att kunden kan förvänta sig att bli 

uppmärksammade med en snabb återkoppling. Respondenterna besvarar kundernas frågor via 

chattfunktionerna, men avslutar alltid samtalet med en rekommendation till att besöka butiken 

för mer information. B118, C119, D120, E121 och H122 använder omnikanaler endast för att kunna 

locka in kunderna i butiken. Det är bra att visa sig kontaktbar, men respondenterna bedömer 

inte att en djupare konversation eller att en fördjupad relation kan frambringas genom att endast 

växla några ord via en chatt. För personalen är det inte enkelt att förstå kunden fullt ut via 

chattfunktioner. Personalen får reda på vad kunden eftersöker, men inte vad kunden har för 

förväntningar eller önskningar. Av att kunden inträder butiken kan personalen lära känna 

kunden på ett annat plan än genom omnikanalerna, och kan på så sätt få en bättre uppfattning 

angående behoven som behöver mötas. 

 

D120, F123, G124 uttrycker däremot att omnikanaler inte skapar en kundrelation. Omnikanaler är 

istället det första startskottet på en relation, eftersom nya kunder via omnikanalerna kan skapa 

en nyfikenhet. Omnikanaler fungerar av den orsak som ett komplement som påminner kunden 

om butiken. Det kan vara allt från A125 och K:s126 uttalande, att förse kunder med nyheter, till 

B118, E121, F123, G124, H122 samt K:s126 uttalande, att presentera butikens hela sortiment. Samtliga 

respondenter, bortsett från A125 och K126, finner att omnikanaler kan vara ett verktyg för att 

                                                 
118 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
119 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
120 D, butikschef, personlig intervju, 2018-05-02. 
121 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
122 H, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
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skapa kundrelationer. A127, B128, E129 och I130 talar om att företagen måste trycka på 

informationen om butikens adress, telefonnummer, sortiment, samt att öppettider måste synas 

via omnikanalerna. J131 talar även om att ständigt arrangera tävlingar och bonussystem för 

kunder. Det innebära att kunder skulle pendla mellan plattformar genom omnikanalerna, och är 

för informanten en framtagen strategi till att skapa kundrelationer.  

 

4.5 Varumärke och image 

Bland respondenterna anser tio av elva att varumärkesimage är en viktig komponent att arbeta 

med för att ge marknaden en möjlighet att skapa en uppfattning om företaget. B128 har lagt ett 

stort fokus på externa varumärken och låter de skapa företagets varumärkesimage. Samtliga 

respondenter delar liknande åsikt om att kunder måste kunna identifiera sig med ett företags 

varumärkesimage för att vilja inleda en kundrelation. C132, E129, G133, J131 och K134 talar om att 

varumärkesimagen är en betydligt stor påverkande faktor till att en kundgrupp inte inträder 

butiken, även fast det medför risker med att ändra på ett koncept. J131 har upplevt att befintliga 

kunder blivit förvirrade på grund av ett konceptbyte som verksamheten genomgått, men att det 

ibland måste ske för att möta en större kundgrupp och utvidga möjligheterna till att skapa nya 

kundrelationer. 

 

A127 förklarar att varumärkesimagen är en påverkande faktor till att ett företag snabbt blir 

dömda av konsumenter. Informanten uttrycker att det är viktigt att leva upp till det kunderna 

vill associera butiken med och vad som förväntas av butiken att leverera. Personalen är 

verksamhetens ansikte utåt och andas inte personalen företagets varumärkesimage kommer 

kunderna förbli förvirrade. Personalen måste alltid presentera varumärket och visa en stolthet 

över att representera företagets budskap. En varumärkesimage enligt A127 och E129 handlar 

mycket om att kunna förmedla ett budskap som kunder kan relatera till och vill vara en del av. 

 

                                                 
127 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
128 B, butiksägare, personlig intervju, 2018-04-25. 
129 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
130 I, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
131 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
132 C, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-02. 
133 G, butikschef, personlig intervju, 2018-05-07. 
134 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
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4.5.1 Aktivt arbete 

Även om samtliga respondenter finner skapandet av en varumärkesimage till att vara av vikt, 

är det bara nio respondenter som aktivt arbetar med det. Informanterna arbetar med att skapa 

en varumärkesimage på snarlika sätt, genom att följa trender och köpa in ett sortiment som 

faller kundgruppen i smaken. Däremot uttrycker respondenter väsentligheten i bevarandet av 

basplagg, eftersom det öppnar dörrarna till nya kunder som inte ingår i den befintliga 

kundgruppen. Sortimentet ska dessutom klaffa med resterande utbud i butiken. Respondenterna 

anger att allt som ingår i sortimentet ska hålla en röd tråd. Av att erbjuda mode som inte matchar 

resterande utbud kommer att anses vara allt för utstickande, att butikerna inte framhäver en 

tydlig image för kunden att uppfatta. Även att erbjuda ett sortiment som inte identifierar 

företagets varumärkesimage kan bidra till förvirring bland den existerande kundgruppen.  

 

E135 arbetar idag aktiv med att värna om miljön. Informanten skapar en varumärkesimage som 

kunder kan identifiera sig med, där frågan om miljöpåverkan står nära hjärtat. E135 är dessutom 

ensam bland resterande respondenter om att ta extra betalt för påsar, vilket skapar en stark 

varumärkesimage inom ämnet. Däremot önskar J136 och K137 att ett aktivt arbete med 

varumärkesimage existerade inom verksamheten, men anger att tiden inte räckt till. J136 

uttrycker att det alltid kommer att finnas arbeten som inte tiden räcker till, eftersom det kräver 

både mänskliga resurser och finansiella medel.  

4.5.2 Samband mellan kundrelationer och varumärkesimage 

Att ett samband existerar mellan skapandet av kundrelationer och innehavandet av en 

varumärkesimage konstateras av tio respondenter. Dessa är eniga om att en varumärkesimage 

skapar kundrelationer. Identifierar inte kunderna sig med företagets varumärkesimage är 

sannolikheten liten att en kundrelation kan underhållas under en längre tid. Respondenterna är 

av åsikt att varumärkesimagen skapar rykten, bra som dåliga. Talar kunderna gott om företaget, 

kommer det intressera andra till att besöka butiken. Det är därför viktigt att verksamheterna är 

tydliga om vilken image som förmedlas, eftersom det kan ge möjligheter till ett flertal 

relationer. 

 

                                                 
135 E, delägare, personlig intervju, 2018-05-04. 
136 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
137 K, delägare, personlig intervju, 2018-05-09. 
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A138 instämmer inte med resterande respondenter och ser inte ett samband mellan 

kundrelationer och varumärkesimage. Informanten menar på att en kundrelation är som vilken 

social relation som helst och är en relation mellan två parter. Varumärkesimage är däremot vad 

företaget står för och ett sätt att förmedla ett budskap. A138 påstår att en varumärkesimage är en 

viktig komponent för att ständigt utveckla verksamheten, likaså med kundrelationer. Det är 

båda viktiga faktorer som bidrar till konkurrensfördelar och för att butiken ska fortsätta hålla 

dörrarna öppna på marknaden. 

 

4.5.3 Konkurrensfördelar 

Alla respondenter hävdar att en stor konkurrensfördel kan i framtiden vara att arbeta med 

utvecklingen av en varumärkesimage som marknaden kan associera företaget med. 

Informanterna ser en faktisk möjlighet i att kunder kommer att tröttna på att konsumera mode 

genom nätet. Det är med anledning att upplevelsen förbises och ett personligt bemötande 

saknas. J139 förklarar att Internet har ett överflöd av information, eftersom att flertalet liknande 

produkter erbjuds. Genom att framhäva varumärkets image via omnikanaler, ständigt arbeta 

med en hemmakänsla i butiken, möta kundens behov av sortiment och ha ett trevligt bemötande 

från personalen, finner respondenterna att kunder kommer i framtiden handla i fysiska butiker. 

Däremot uttrycker tre respondenter att e-handeln utgör en för stor konkurrens mot den fysiska 

handeln. Trots detta anses att ett aktivt arbete med att skapa en varumärkesimage som kunder 

kan identifiera sig med, utgöra en stor konkurrensfördel mot e-handeln. Enligt J139 kommer 

kunder att vilja eftersöka upplevelser under köpprocessen än att endast klicka på en knapp.  

                                                 
138 A, delägare, personlig intervju, 2018-04-24. 
139 J, butiksägare, personlig intervju, 2018-05-08. 
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5 Analys 

 
I det följande kapitlet presenteras våra egna reflektioner kring de behandlade områdena som 

skapar en kundrelation. Detta görs med stöd av den framtagna empirin och den teoretiska 

referensramen för att få en djupare analys.  

 

5.1 Detaljhandel 

5.1.1 Kundflödet 

Vi kan yttra oss i att samtliga företags kundgrupper består av den äldre generationen och att ett 

flertal butiker har en blandning av både äldre samt yngre kunder. Fastän en bred kundgrupp 

anser totalt tio respondenter att e-handeln utgör en stor konkurrens mot den fysiska handeln 

inom modebranschen. Ström och Vendel (2015) styrker beskrivandet av e-handelns tillväxt i 

omsättning år för år. Hur företagen noterar e-handelns utgörande konkurrens är genom ett 

förminskat kundflöde och en minskad påverkan på kundens köpbeslut. Vi bedömer att det 

främst är den yngre kunden som föredrar att handla mode på nätet, av den orsak att den yngre 

generationen inte värderar den fysiska butikens tillgångar till den grad som den äldre 

generationen gör. Vi kan här identifiera modebranschens problematik, att påverka den yngre 

kundens köpbeslut. Reflektionerna vi gör instämmer även ett flertal respondenter i, genom att 

det är en svårare process att locka yngre kunder till butiken. Sakkunnig rådgivning och 

möjlighet till att få känna och prova kläder är inte en tillräcklig faktor till att den yngre kunden 

ska finna en vilja i att utforska främmande butiker. Vi kan anta att det beror på att yngre kunder 

föredrar snabbheten, flexibiliteten och effektiviteten e-handeln erbjuder. Ur vårt perspektiv 

framträder svårigheten mycket väl för den fysiska handeln, att prestera det e-handeln erbjuder 

för att kunna möta den yngre kundens behov.  

 

Resonemanget som framtas av Kollmann, Kuckertz och Kayser (2012) är att kunder tenderar 

till att vända sig till e-handeln eftersom intresset till att utforska butiker inte existerar. Det 

styrker endast en respondent av sammanlagt elva. Informanten som inte anser att e-handeln 

utgör en konkurrens mot den fysiska handeln inom modebranschen talar om att det är 

handelsgatan butiken är belägen på, som inte är tillräckligt attraktivt för kunder att utforska. 

Framtaget ur intervjuerna är det däremot tre andra respondenter som inte delar liknande åsikt i 

frågan, fastän verksamheterna är belägna på samma handelsgata. Vi betraktar att äldre fysiska 

butiker inom modebranschen har mist förmågan att urskilja faktorerna som idag bidrar till ett 
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förminskat kundflöde. Vi anser att modebranschens äldre butiker kan ha en falsk uppfattning 

om verkligheten och ser inte den riktiga anledningen till varför kundflödet har förminskats. 

 

5.1.2 Detaljisternas agerande 

Vi tycker oss kunna se ett tydligt samband mellan företagens uttalande gällande den äldre och 

yngre generationens delaktighet i utvecklingen av e-handeln. Flertalet fysiska butiker inom 

modebranschen anser att yngre kunder handlar mer på nätet än äldre individer. Kollmann, 

Kuckertz och Kaysers (2012) uttrycker att e-handeln är ett riskfyllt handelsalternativ. Enligt 

Bhatnagar, Misra och Rao (2000) bör konsumenter välja andra handelsalternativ om möjligt. 

Vi instämmer däremot inte i Kollmann, Kuckertz och Kaysers (2012) uttalande, av den orsak 

att vi anser att det är den enskilde individens uppfattning av risker som påverkar kundens 

köpbeslut, och inte en hel generation. Ett flertal företag bekräftar författarna istället för vårt 

uttalande, det bevisas genom att företagen uttrycker sig i att yngre kunder är mer öppna för e-

handeln eftersom riskerna inte uppfattas som tillräckligt skrämmande. Det vi kan urskilja 

mellan den äldre och den yngre kunden i fråga, beror på att den äldre generationen är mer kritisk 

till utveckling av handeln och efterlyser en personlig kontakt vid köp. Den yngre generationen 

är uppväxt med Internet, vilket innebär att det blir ett självklart förstahandsval.  

 

En aspekt vi anser vara av intresse är uttalanden av tre respondenter, att överlevnaden för den 

fysiska handeln inom branschen är att starta en egen e-handel. Vi vill poängtera att riskerna 

med bedrivandet av en e-handel är väl omtalat, men respondenterna anser att det är det rätta 

alternativet. Det är ett tänkvärt uttalande enligt vår bedömning, eftersom företagen aktivt arbetar 

med att leverera en personlig service. Vårt arbete kommer att säga emot respondenterna, 

eftersom en e-handel kan omöjligt ge den service som den fysiska handeln kan. Kollmann, 

Kuckertz och Kayser (2012) konstaterar att risken e-handeln utgör rör tillvägagångssätten för 

betalningar. Det är för oss diffust till varför en e-handel skulle stärka företagets position på 

marknaden, eftersom en enorm summa kapital och mänskliga resurser behöver levereras. Det 

är dessutom inte många företag som går med vinst med en e-handel, vilket B uttrycker sig i. Vi 

bedömer med denna anledning till att en e-handel inte behöver vara verktyget till att behålla 

positionen på marknaden.  

 

Tre respondenter finner att den fysiska detaljhandelns starkaste konkurrensfördel mot e-handeln 

är den personliga servicen. Enligt samtliga butiker, behöver arbetet läggas på att inte låta 
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företaget påverkas negativt av handeln av mode på nätet. Vi samtycker i företagens uttalande, 

eftersom anledningen till att kunder väljer fysiska butiker beror på tillgången av sakkunnig 

personal och ett bemötande av en verklig person. Kollmann, Kuckertz och Kayser (2012) 

bekräftar yttrandet av att detaljhandelns service och sakkunnig rådgivning är två väsentliga 

komponenter som e-handeln inte kan erbjuda. Vi poängterar att detaljhandeln kan anta dessa 

två verktyg för att ta ställning mot e-handeln. I vår mening kan detaljhandeln erbjuda det e-

handeln inte kan. Ström och Vendel (2015) benämner det som emotionella erbjudanden. Vi 

bedömer erbjudandena till att vara A och O när kunder väljer den fysiska handeln. Att medföra 

kunder erbjudanden och förmåner skapar nyfikenhet hos kunden, om vad som erbjuds vid nästa 

besök. Vi delar samma åsikt som flertalet företag, att den fysiska handeln nödvändigtvis 

behöver överträffa kundens förväntningar för att ta ställning mot e-handeln. 

 

5.2 Kundrelationer 

Något som tydligt framträder enligt oss, är att fysiska butiker inom modebranschen är beroende 

av kundrelationer, på grund av att relationerna medför konkurrensfördelar mot e-handeln. Utan 

kundrelationer har den fysiska modebranschen ingenting som driver verksamheten framåt eller 

som skapar ett frekvent flöde. Respondenterna instämmer med Holmström och Wikbergs 

(2010) uttalande om att det första intrycket påverkar kundens framtida relation med 

verksamheten. En aspekt vi finner intressant är att den fysiska modebranschen har olika 

uppfattningar om vad en kundrelation innebär. Sju respondenter betonar uppmärksammandet 

av kunden som ett viktigt verktyg för skapandet av en relation, och bekräftas av Quinn (2009). 

Däremot hävdar Sundström (2016) att utvecklingen av kundrelationer har lett till att 

uppmärksammandet av en kund inte längre är tillräckligt. Författaren hävdar att kraven som 

ställs är att personalen ska besitta en personlig erfarenhet av det erbjudna sortimentet. Det 

bekräftar ett flertal företag genom ett konstaterande om att privatägda verksamheter inte kan 

sälja produkter som personalen inte kan stå bakom. Nandan (2005) hävdar däremot att kunder 

har subjektiva uppfattningar om företaget, där första intrycket och uppmärksammandet bedöms 

individuellt. Vi uppskattar dock att faktorerna kan slå fel, att personalen blir för engagerade i 

att bemöta kunden på rätt sätt och hur det istället kan ge en motsatt effekt.  

 

Utöver ovanstående faktorer identifierar vi en vilja inom den fysiska modebranschen att möta 

kunderna på ett lättsamt och avslappnat tillvägagångssätt. Holmström och Wikberg (2010) är 

av liknande åsikt och betonar en kundrelation som en vanlig social relation. Fem respondenter 
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instämmer i föregående påstående. Vi tycker oss kunna se att företagen vill få kunderna att 

släppa den personliga muren, för att utvecklingen av den personliga och sociala relationen ska 

underlättas. Boström och Friberg (2018) lyfter fram att interaktionen mellan personalen och 

kunden bör ske naturligt. Det underlättar insamlingen av kundinformation, som Holmström och 

Wikberg (2010) anser är en viktig beståndsdel i byggandet av kundrelationer.  

 

Bland företagens uttalanden är definitionen av kundrelationer tämligen spridd. Det mest 

förekommande är att kunden ska uppleva en service som inte går att erhålla någon annanstans. 

Fem respondenter uppfattar välmående av personalen som väsentligt, och som därefter ska 

återspeglas i personalens sätt att föra naturliga och personliga samtal med kunderna. Vi 

bedömer den naturliga tonen som ett försök för den fysiska modebranschen att skapa en 

konkurrensfördel mot e-handeln, att kunder väljer en lättsam stämning över snabbhet, 

flexibilitet och effektivitet som kännetecknas med handeln på nätet. Dessvärre kan myntet slå 

fel, att kunden upplever personalens handlingssätt som forcerat, oprofessionellt eller 

otillräckligt engagerade i deras individuella behov och önskemål. 

 

Fastän den naturliga tonen och modebranschens beroende av kundrelationer, instämmer vi i att 

den fysiska handelns överlevnad hänger i stor omfattning på att företagets interaktioner med 

kunderna inte sker med ett dominerande säljtänk i bakhuvudet. Gunnarsson och Blohm (2015) 

delar vår åsikt och tyder att en långvarig kundrelation beror på personalens ärlighet, att 

interaktionerna mellan personalen och kunderna framstår som trovärdiga. En aspekt som vi 

anser vara intressant var att flertalet av respondenterna ansåg en förlorad transaktion som 

acceptabelt, så länge som personalen uppträtt ärligt med kunden. Holmström och Wikberg 

(2010) ger som förslag att vid skapandet av en personlig kundrelation bemöts kunderna med 

vänlighet och anständighet. Två av respondenternas yttranden överensstämmer med 

författarnas och redogör att kunden ska känna tillit, samt en säkerhet gentemot företaget genom 

personalens ärlighet. Lögner innebär extra mycket arbete, av den orsak att personalen måste 

memorera vad som sagts till framtida interaktioner med kunden. Däremot svarade en 

respondent att det främsta målet var att tjäna pengar. Vi identifierar detta resonemang som ett 

“VD-tänk”, där företagets finansiella situation överskuggar den naturliga och ärliga 

interaktionen med kunden, och som vanligare framkommer hos större företag utanför studiens 

omfattning. Informanten framförde i ett senare skede att en alldeles för engagerad personal kan 

avskräcka en kund, att en naturlig kontakt är att föredra. Detta skifte i attityd mot kunderna kan 

påverka företagets bemötandet av nya kunder och i skapandet av långvariga relationer. 
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5.2.1 Service 

Vi tycker oss kunna se ett tydligt samspel mellan erbjudandet av höggradig service och 

rådgivning med hur det resulterar i en kundrelation. Av Kollmann, Kuckertz och Kayser (2012) 

skildras det att begreppen är två tunga komponenter som spelar in för obestämda konsumenter 

vid övervägandet av den fysiska handeln. Författarna, tillsammans med Ström och Vendel 

(2015) utvecklar möjligheterna för kunden att erhålla erbjudanden av den emotionella aspekten 

som endast utdelas av verkliga försäljare i en fysisk miljö. Enligt Gunnarsson och Blohms 

(2015) tidigare påstående kan kontakten med en fysisk säljare leda till en långvarig 

kundrelation, så länge personalen förblir ärliga. Något vi kan urskilja med den höggradiga 

servicen är att den inte endast är till för att företagen ska stärka sina marknadsandelar. Kunden 

vänder sig till fysiska butiker för att motta en kundbetjäning som inte är tillgänglig online. Sex 

respondenter beskrev att den äldre kunden inte är lika aktiv inom e-handelns utveckling, som 

den yngre kunden är. För den yngre generationen, fastän mer illojala, kan en hög servicenivå 

och rådgivning underlätta köpbeslutet. Problematiken ligger i att den yngre kunden kan efter 

personlig rådgivning vända sig till e-handeln. Samtliga respondenter förklarar att erbjudandet 

av högklassig service är i hopp om att kunden väljer konsumtion i den fysiska handeln. 

 

5.2.2 Mervärde 

Vi kan på den här punkten identifiera att service och vetskap om kundens behov är grunden till 

att kunna erbjuda ett mervärde. En respondent betonade vikten av en högklassig service, medan 

en annan talade om att extra service är det som präglar mervärdet. Med extra service menar 

informanten att acceptera kundens önskemål gällande distans. Uttalandet styrks av Boström och 

Friberg (2018), att det är primärt för företag att kunna utläsa kundens önskan även om det inte 

sker i verbal form. Ytterligare två respondenter instämmer i yttrandet. Av det empiriska 

materialet framgår det att mervärde upplevs på olika sätt, eftersom varje enskild kund har 

varierande uppfattningar och behov. Det vi har uppmärksammat är att det en individ upplever 

som mervärde kan tolkas annorlunda av en annan kund, vilket grundar sig i att varje upplevelse 

är en subjektiv uppfattning. Har ett mervärde skapats i personalens ögon, men kunden väljer att 

inte återkomma, förstår personalen inte varför. Enligt oss beror det på att personalen inte besitter 

information om kundens subjektiva upplevelse av mervärdet. Därför anses det vara väsentligt 

för företag inom den fysiska handeln i modebranschen att ständigt identifiera den enskilde 

individens behov för att kunna tillfredsställa kunden. Vårt uttalande styrks av Godsons (2009) 

påstående, som indikerar på att kunder kräver ett inkluderat mervärde för att vilja ingå i en 
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relation. Holmström och Wikberg (2010) instämmer i detta och betonar ett mervärde som en 

avgörande faktor för ett köpbeslut.  

 

Vi vågar påstå att kunder upplever ett mervärde när personalen erbjuder något extra utöver 

själva köpet. Holmström och Wikberg (2010) styrker empirin genom att beskriva att en 

överraskning med personliga erbjudande eller förmåner skapar ett mervärde för kunden. En 

aspekt som vi finner intressant är att Holmström och Wikberg (2010) och respondenterna har 

olika synsätt på när mervärdet för kunden skapas. Respondenterna anser att mervärde kan 

skapas genom att erbjuda kunder rabatter eller gåvor i samband med kundklubbskvällar samt 

vid event. Holmström och Wikberg (2010) påstår att mervärdet inte är något kunden medvetet 

reflekterar över, men att det är en avgörande faktor för kundens köpbeslut. Vi kan här identifiera 

att respondenterna fokuserar mer på att ge kundmedlemmar ett mervärde genom olika 

aktiviteter. Författarna anser istället att relevanta erbjudanden och förmåner förblir ett mervärde 

för kunden, eftersom personalen inte försöker övertala kunden till konsumtion. 

 

Samtliga respondenter har varierande tillvägagångssätt vid skapandet av mervärde. För att 

fullständigt möta kundens behov hävdar Quinn (2009) samt Holmström och Wikberg (2010) 

att personalen behöver lyssna på kunden på rätt sätt. En informant lyfter fram vikten av 

personalens välmående för att leverera ett mervärde, medan en annan respondent talar om att 

personalen behöver besitta kunskap om sortimentet för att ett mervärde ska ges. Vi tycker oss 

kunna se att det finns en koppling mellan författarnas och respondenternas uttalanden. 

Framställningarna framhäver tydligt att företagens överlevnad på marknaden hänger på 

personalens arbete. Det är personalen som är ansiktet utåt och har som uppgift att möta kundens 

förväntningar. Något vi kan urskilja är att det är personalen som skapar mervärdet medan det 

är kunden som har den slutliga talan i hur mervärdet upplevs. Dock är det viktigt att poängtera 

att personalen i slutet av dagen endast är människor med individuella känslor, en observation 

som bekräftas av två respondenter. Av den anledning anser vi att kunden inte bör döma företaget 

utifrån enbart ett möte. 

 

5.2.3 Förtroende 

Vi kan här identifiera att personalens bemötande och uppträdande mot kunden är av största 

tyngd vid skapandet av förtroende. Hur förtroende kan skapas är enligt Grönroos (2015) diffust, 

men att det handlar om förväntningarna en part har till en annan och hur det bemöts. 
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Fortsättningsvis förklaras att förtroendet för den andra parten kan upplevas som negativt om 

beteendet inte återspeglar förväntningarna. Vi kan alltså instämma i Grönroos (2015) påstående. 

Individer tenderar till att ha förväntningar, om inte ett företag kan överträffa dessa, kommer 

kunden tappa förtroende för verksamheten, vilket bekräftats via intervjuerna. Det framhäver 

tydligt att det handlar om att kunna förstå kundens behov och kunna lösa problemen som 

existerar på rätt sätt. Om ett företag inte lever upp till kundens förväntningar kan det leda till 

missnöje hos kunden som således bidrar till en minskning av återköp och kundflöde. Det är av 

vikt att bemöta kunden på ett trevligt sätt till den grad att kunden kan känna ett förtroende, ett 

påstående som Holmström och Wikberg (2010) instämmer i. Vi vill dessutom poängtera att i 

och med att kundens förväntningar alltid ökar, kan företagen inte alltid hålla sig till samma nivå, 

utan vi tycker att det ständigt måste ske förbättringar för att leva upp till kundens förväntningar.  

 

Vi ser att vikten av att hålla löften är betydelsefullt vid förtroendeskapande, vilket tre 

respondenter dessutom är ense om. Om löftet bryts, förstörs relationen med största möjlighet 

och kunden tappar snabbt förtroendet för verksamheten. Respondenterna talar om att alltid 

återkoppla till kunden vid kundens önskan om specialleveranser. Holmström och Wikberg 

(2010) påstår att personalen i kassan bör ta kundens personuppgifter om inte personalen erhåller 

tillräckligt mycket kunskap om kundens behov. Med det menar författarna att personalen kan 

vid ett senare tillfälle kontakta kunden, vilket ger en möjlighet för företaget att hålla sitt löfte.  

 

Två respondenter yttrar att löften om återkoppling kan skapa en tillit för kunden som genererar 

till att ett förtroende för företaget kan skapas. För att företag ska kunna skapa förtroende anser 

vi att butiker i den fysiska modebranschen generellt ska ge löften som personalen kan garantera 

hålls, alternativt att lova mindre. Om företaget upptäcker att bibehållandet av löftet är omöjligt, 

bör kunden kontaktas och informeras. Vi uppfattar att det är många faktorer som påverkar 

skapandet av förtroendet, däremot är det personalens tillvägagångssätt att omhänderta kunderna 

som avgör hur goda relationer kan bli. Utöver förväntningar och löften, anser sju informanter 

att förtroende även handlar om ärlighet och kan alstras genom personalens kunskap. 

 

5.2.4 Långvarighet 

Det är en risk i våra ögon att ständigt köpa in ett sortiment som företaget vet kommer säljas, 

eftersom det inte öppnar dörrar för att utvidga möjligheterna till att skapa nya kundrelationer. 

Det är även enkelt i vårt anseende att för marknaden kunna stämpla ett företag utifrån 
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sortimentet eftersom det kan bidra till att nya kunder aldrig väljer att inträda butiken. Något 

som framträder efter genomförda intervjuer är att samtliga respondenter aktivt arbetar med att 

erbjuda lösningar på kundens behov. Det görs av företagen genom ett sortiment som är noggrant 

utvalt för att tillfredsställa den existerande kundgruppen. Respondenternas uttalanden stryks av 

Holmström och Friberg (2010) som uttalar sig om att företag kan skapa trogna och lojala kunder 

genom att ständigt överträffa förväntningarna. Bill, Vasicheva, Philipson och Sandell (2012) 

instämmer och förklarar att konceptet med relationer handlar om tillfredsställelse, vilket även 

är ett sätt att bygga långvariga kundrelationer på. Av författarnas uttalande samtycker samtliga 

respondenter i att kundrelationer präglas av tillfredsställelse. Det innebär i vårt tycke att det 

finns goda kunskaper i att kunna möta den befintliga kundens behov, som kan leda till en 

långvarig kundrelation. Vi bedömer däremot att det kan enkelt missas av branschens fysiska 

butiker att inte tillgodose andra segment än de befintliga. Att ständigt möta den befintliga 

kundens behov anser vi ge en tunnelsyn, vilket innebär att företaget inte noterar andra kunder 

och skapar sig själva mindre möjligheter till att inleda nya kundrelationer.  

 

Utifrån respondenternas uttalanden har inget företag rört vid att en negativ word of mouth har 

funnits vid kännedom. Samtidigt har vi en förståelse i att det inte är något respondenterna vill 

uttrycka sig i eftersom det är den sämsta reklamen ett företag inom branschen kan få. Enbart 

sex av elva respondenter nämner att word of mouth är kvittot på kundens nöjdhet, mervärde 

och upplevelse. Resonemanget stärks även av Grönroos (2015) som uttalar sig i att 

kundrelationer som sträcker sig över en längre tidsperiod skapar word of mouth. Det förklaras 

vara en marknadsföringseffekt som företag inte kan kontrollera eller påverka. Vi bedömer att 

allt är upp till butikens bemötande, serviceförmåga och sakkunnighet om sortimentet som bidrar 

till att det har skett en positiv, alternativ negativ word of mouth. Respondenterna som 

uppmärksammar word of mouth värnar extra mycket om kundrelationerna till att existera under 

en lång tid, och för att skapa nya relationer. Efter genomförda intervjuer vågar vi påstå att 

personalens inställning till kunderna är det som skapar word of mouth. För att kunna skapa en 

negativ word of mouth möter inte företaget kundens behov och blir därför inte tillfredsställd, 

medan en positiv word of mouth, skapas av en existerande kundrelation där kunden anses bli 

tillfredsställd och där det individuella behovet bemöts. 
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5.2.5  Lojal kund 

Det går att uttala sig i att skillnader uppkommer bland respondenternas angivna svar på hur en 

lojal kund skapas och noteras. Det förekommer att en informant märker av lojalitet hos kunder 

eftersom kunderna själva yttrar sig om det. Holmström och Wikberg (2010) samt Boström och 

Friberg (2018) delar åsikt med företaget, att lojalitet kan skapas när kunden ger personalen 

beröm och är neutral. Det vi vill poängtera är att personalen i butiken känner ett flertal kunder 

privat, som vi anser vara bidragande till att kunden vågar uttrycka sig. Något vi kan urskilja är 

att det är enklare att skapa personliga kundrelationer om det redan existerar en privat relation, 

eftersom det genererar till att personalen ger mer uppmärksamhet till kunden.  

 

Sju respondenter talar emellertid om att noteringen av en lojalitet sker genom att minnas 

kunderna, eftersom kunderna varit i en relation med företaget under en längre tid. Lojalitet 

uppfattas således av att kunden återkommer och genomför nya transaktioner, och styrks av 

Sundström (2016). Boström och Friberg (2018) instämmer och menar att det är startskottet på 

en lojalitet. Något som framträder av ovanstående respondenter är att den fysiska handelns 

främsta verktyg är minnet, att alltid försöka minnas ansiktet, namnet eller vad kunden vanligtvis 

föredrar att köpa. Det är ett hjälpmedel till att skapa lojalitet bland butikens kunder. Vi kan dock 

uttrycka problematiken att inte minnas alla kunder eftersom det kan leda till att kundens 

förväntningar inte möts. Tre respondenter använder datorsystem som analyserar varje enskild 

kunds transaktion för att urskilja lojaliteten bland kunderna. Men det anser vi kan ha sina 

nackdelar, att företagen går miste om omkringliggande information om kunden samt kundens 

generella attityd mot butiken.  

 

En aspekt vi anser ligger av vikt är att endast en informant har påpekat att mjuka värden skapar 

lojala kunder. Evans, Jamal och Foxall (2018) talar om att allt fler företag börjar förstå tyngden 

av att behålla lojala kunder, vilket Holmström och Wikberg (2010) anser väga tyngre än 

befintliga kundrelationer. Det är därför intressant i att branschens butiker inte lyfter verktyget 

om mjuka värden, eftersom det är något e-handeln inte kan erbjuda. Det antyder vi dock beror 

på att företagen inte erhåller kunskaper i vad mjuka värden innebär, till den fysiska handelns 

stora nackdel. Vi bedömer att den enda respondenten som använder sig av mjuka världen 

funnits under en längre tid och att med tiden har olika metoder provats för att skapa lojalitet. 

Det har lett till att respondenten idag lagt märke till att mjuka värden är något som kunden 

uppskattar, eftersom det inte är vanligt förekommande, vilket vi kan bevisa utifrån de 
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genomförda intervjuerna. Även Olsson (2015) uttrycker sig i att mjuka värden skapar lojala 

kunder på lång sikt, eftersom det ständigt överträffar kundens förväntningar. 

 

5.2.6 Kundklubbar 

En faktor vi kan identifiera är att kundklubbar är ett ultimat tillvägagångssätt att upprätthålla 

kundrelationer och till att skapa lojala kunder. Det instämmer Boström och Friberg (2018) i och 

förklarar att kundklubbar är menat för att skapa kundlojalitet. Däremot, påstår författarna att 

kundklubbar endast är möjligt för den redan existerande och lojala kunden. Där vill vi poängtera 

att kundklubbar bör vara tillgängligt för alla kunder ett företag har. Om det utesluts delar av 

kundgruppen kommer förtroendet att avta, av den orsak att alla kunder inte uppmärksammas. 

Holmström och Wikberg (2010) instämmer genom att förklara att medlemmarna i kundklubben 

inte behöver känna en stark preferens eller lojalitet när registrering i kundklubben ska 

genomföras. Fyra respondenter bekräftar yttrandet och anger att existerande kundklubbarna är 

menat för alla kunder, med ett syfte om att skapa kundrelationer som på längre sikt skapar 

lojalitet. Kundklubbarna erbjuder förmåner i form av erbjudanden och företräde till kampanjer. 

Modebranschens fysiska butiker anser att det är ett ultimat verktyg till att i slutändan skapa 

konkurrensfördelar mot e-handeln. Vår infallsvinkel är att kundklubbar kan utgöra en risk för 

kunden. Företag som erbjuder kunder medlemskap i en kundklubb kräver samtidigt kundernas 

privata uppgifter, påminnande om e-handelns intrång på integritet. Den äldre generationen 

tenderar att avskräckas vid utlämning av kontaktuppgifter, medan den yngre gruppen inte 

upplever samma risk. Vi bedömer handelns ständiga behov av kundinformation som en nackdel, 

eftersom det kan göra mer skada än nytta. 

 

5.3 Omnikanaler 

En aspekt som vi anser vara av intresse är den fysiska modebranschens dilemma i val av 

omnikanaler. Samtidigt som en närvaro online behövs för att skapa konkurrensfördelar mot e-

handeln och möjliggöra det för verksamheterna att lämna ett avtryck på marknaden, är det 

samtidigt tids- och resurskrävande att använda flera kanaler. Holmström och Wikberg (2010) 

påpekar att det inte finns en kommunikationskanal som är mer eller mindre rätt för ett företag 

att bruka. Vi instämmer i att företagens online närvaro kan assistera företaget till att synas. 

Däremot, finner vi ett intresse i den klara uppdelningen mellan Facebook och Instagram, att det 

naturligt antas att den äldre generationen brukar den förstnämnda plattformen, medan den yngre 

befinner sig på den sistnämnda kanalen. Holmström och Wikberg (2010) lyfter att omnikanaler 
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är ett tillvägagångssätt för företag att nå ut med företagets budskap och konstaterar att 

användandet av kanalerna bör gallras ner till det kundgruppen brukar mest. Yrjölä, Spence och 

Saarijärvi (2018) tillägger att arbetet kan resultera i kundrelationer, kundlojalitet, och samtidigt 

gynna befintliga relationer. 

 

Fem respondenter uttrycker att omnikanaler som verktyg kan skapa kundrelationer. Samtliga 

informanter delar däremot åsikt om att omnikanaler inte skapar konkurrenskraft mot e-handeln, 

utan endast upprätthåller konkurrensfördelar. Vi anser att flertalet företag som under längre tid 

funnits inom modebranschen mist uppfattningen till varför företaget utför arbeten som de gör. 

Handlingssättet blir som en vana och vi uppfattar det som att företagen inte reflekterar över 

respektive metodval. Det kan vi bevisa genom att flera företag säger emot sig i frågan om att 

kundrelationer skapar konkurrensfördelar, men att omnikanaler inte gör det. Omnikanaler i sig 

skapar kundrelationer, som till följd därav utgör konkurrensfördelar mot e-handeln. 

 

Nio respondenter är ense om att majoriteten av respektive kundgrupp tillhörande den äldre 

generationen använder Facebook. Som följd är företagen själva aktiva på plattformen. Om den 

yngre generationen inte ingår i företagets kundsegment, fungerar Instagram som en 

kompletterande kommunikationskanal där företaget visar upp sig för potentiella kunder. Endast 

en respondent stod ensam med en aktiv plattform, och delar Holmström och Wikbergs (2010) 

yttrande om att omnikanalerna bör gallras ner. Dock har informanten funnits på den fysiska 

marknaden under en längre tid, och kan därför vänt ett blint öga för digitaliseringens utveckling. 

Följaktligen kan den fysiska modebranschens undvikande av användandet av flera plattformar 

resultera i att verksamheterna går miste om nya och befintliga kundgrupper på andra kanaler.  

 

5.3.1 Användandet av omnikanaler 

Vi bekräftar uttalandet av sju respondenter som beskriver att den fysiska modebranschen måste 

sticka ut för att delvis förbättra kundrelationerna, men även för att använda omnikanalerna som 

ett verktyg för att skapa konkurrensfördelar mot e-handeln. Respondenterna säger att 

verksamheterna måste vara aktiva för att visa kundgruppen och marknaden att företaget 

existerar. Tillsammans med Holmström och Wikberg (2010) instämmer vi om att företagen bör 

befinna sig på kanalerna som kundgruppen använder mest. På kanalerna förklarar författarna 

att företagen måste presentera ett innehåll som intresserar konsumenterna. Yrjölä, Spence och 

Saarijärvi (2018) utvecklar tidigare påstående med att användningen av omnikanalerna kan 
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frambringa djupare kundrelationer, men även skapa nya kundkontakter. Med författarnas 

uttalande uppmärksammar vi problematiken som kan uppstå för fysiska butiker inom 

modebranschen i att investera dyrbar tid på kanaler som främmande kunder befinner sig på. Vi 

ser det som en risk, eftersom det inte är en garanti på att företaget kommer generera nya 

kundrelationer.  

 

5.3.2  Tvåvägskommunikation 

Vi noterar att det understryks att omnikanalerna är ett verktyg till att kommunicera med kunder. 

Nandan (2005) framför att teknologins utveckling bidragit till att människor går till stora 

längder för att i en så liten utsträckning som möjligt förbruka tid. Fem respondenter betraktar 

att kundrelationer kan skapas via en tvåvägskommunikation online, om företag snabbt visar sig 

åtkomliga. Det är däremot endast fyra respondenter som nämner att en hemsida brukas för att 

skapa en tvåvägskommunikation. En aspekt vi finner vara av intresse är att det framkom efter 

intervjuerna att det är sammanlagt åtta företag som nyttjar en hemsida. Vi bedömer att 

respondenterna som undanhöll informationen är missnöjda med plattformen, och utesluter 

hemsidan som omnikanal eftersom det överskuggas av andra, mer populära 

kommunikationskanaler. Enligt Holmström och Wikbergs (2010) handlar det om att gallra 

närvaron online till där kundgruppen befinner sig för att inte ödsla resurser. Företaget kan 

uppdatera hemsidan regelbundet, men såvida inte plattformen genererar besökare till den 

fysiska butiken, anses det som bortkastad tid. Yrjölä, Spence och Saarijärvi (2018) instämmer 

och trycker på att företaget bör ha ett strategiskt syfte bakom användandet av omnikanaler, med 

risk att det annars kan leda till ogynnsamma investeringar istället för fördjupade relationer. 

Eftersom endast fyra respondenter framhävde att en hemsida existerar, ser vi problematiken att 

den fysiska handeln inte aktivt arbetar med att utveckla hemsidan som en 

tvåvägskommunikation, som till följd därav kan skapa konkurrensfördelar mot e-handeln.  

 

Vi bedömer att kommunikationen via omnikanalerna är ett tidseffektivt alternativ för 

konsumenterna att komma i kontakt med företaget, än att besöka den fysiska butiken. Yrjölä, 

Spence och Saarijärvi (2018) redogör däremot att en omnikanals innehåll är det som skapar 

konversationer. Vi identifierar här ytterligare ett problem. Den fysiska handeln behöver under 

en kortare tidsperiod utmärka sig och återspegla butikens budskap online för att locka nya 

kunder över tröskeln. Samtliga respondenter utvecklar ovanstående uttalande och menar på att 

fastän en snabb återkoppling ges, ska personalen alltid hänvisa kunden till den fysiska butiken 
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för att fortsätta dialogen, eftersom det ger personalen möjligheter till att skapa kundrelationer. 

Sex respondenter menar att den äldre generationen värderar den personliga servicen i större 

utsträckning än vad den yngre generationen gör. Kunden kan dock välja att ignorera företagets 

uppmaningar, vilket av utförda intervjuer belyser den yngre generationens illojalitet mot fysiska 

företag inom modebranschen.   

 

5.4 Varumärke och image 

Vi ser positivt i hur aktivt flertalet respondenter arbetar med varumärkesimage. Samtliga 

informanter delar åsikt om tyngden i att skapa en varumärkesimage, däremot är det endast nio 

som aktivt arbetar med det. Resterande två beskriver att tiden inte finns till för ett aktivt arbeta 

med varumärkesimage. Fokus från respondenterna ägnas mer åt att bemöta kunder med 

uppmärksamhet och tillfredsställa deras behov. Vi har dock en förståelse till respondenternas 

yttranden, att fysiska butiker inom modebranschen inte ska försumma bearbetningen av 

varumärkesimage. Varumärkesimage utgör en viktig roll i skapandet av kundrelationer och 

lojalitet. Det är väsentligt för den fysiska handeln inom modebranschen att förstå vad kunden 

ska erhålla för upplevelse av företagets varumärkesimage, eftersom det kan påverka kundens 

köpbeslut. Falonius (2010) och samtliga respondenter bekräftar vårt uttalande och delar 

liknande definition av en varumärkesimage. 

 

5.4.1  Identitetsskapandet 

Genom insamlad empiri framkommer det att kunden bör identifiera sig med varumärkesimagen 

för att vilja ingå i en relation med ett företag. Bengtsson och Östberg (2011) instämmer med 

vårt konstaterande och förklarar vikten av varumärken i den enskilde individens 

identitetsskapande. En informant är ensam om att uttrycka varumärkesimagen som 

miljömedvetenhet. Respondenten framhäver sin varumärkesimage för marknaden genom att ta 

betalt för plastpåsar, eftersom det är en miljöförstörande faktor. Det är enligt respondenten 

viktigt att skapa en varumärkesimage som butikens kundgrupp kan identifiera sig med, för att 

skapa långvariga kundrelationer. Däremot uppstår problem om kundgruppen inte kan 

identifiera sig med en varumärkesimage. I vår infallsvinkel betonar vi att kunder vill associera 

sig med ett företag som kunden är bekväm med. Vi uppfattar det som att individer väljer att 

investera i ett varumärke som delar liknande värderingar. Resonemanget vi lyfter bekräftas av 

Tarnovskaya och Bertilsson (2017) som yttrar sig om att en stark och långvarig relation till ett 

varumärke skapas om kunden kan stödja budskapet företaget förmedlar. Falonius (2010) påstår 
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dock att företag måste uppmärksamma värderingarna som målgruppen innehar. Det är av vikt 

eftersom det bekräftar att företaget delar liknande värderingar som den befintliga kundgruppen.   

 

5.4.2 Samband mellan kundrelationer och varumärkesimage 

Tio respondenter är överens om att varumärkesimage är en bidragande faktor till 

upprätthållandet av en befintlig kundrelation. Framtaget av det empiriska materialet var att 

endast en informant inte såg sambandet mellan kundrelationer och varumärkesimage, utan 

betraktade det som två separata begrepp. Som tidigare berörts, är kundens identifiering med 

företagets varumärkesimage viktigt för bevarandet av en kundrelation på långt sikt. Falonius 

(2010) bekräftar delvis framställningen och menar att ett framgångsrikt och starkt varumärke 

skapar goda och starka relationer med kunderna. Tio respondenter påstår däremot att ett företags 

varumärkesimage skapar både goda och dåliga rykten. Vi bedömer att en brist på 

varumärkesimage innebär svårigheter i att framhäva verksamhetens budskap. Det vi vill 

poängtera är att företag borde sträva efter att skapa ett starkt varumärke för att kunderna ska 

rekommendera företaget till andra. Förmågan att kunna se en stark koppling mellan 

kundrelationer och varumärkesimage, anser vi i slutändan kommer att generera 

konkurrensfördelar mot e-handeln. 

 

5.4.3 Konkurrensfördelar 

Vi kan identifiera att företag som arbetar med att utveckla en varumärkesimage utgör en 

konkurrensfördel gentemot e-handeln. Eftersom fysiska butiker inom modebranschen använder 

andra tillvägagångssätt för att skapa långsiktiga kundrelationer än e-handeln, bör företagen 

värdesätta alla medel som kan komma till verksamhetens förfogande. Respondenterna 

instämmer i vårt resonemang och är positivt inställda till att kunderna kommer en dag tröttna 

på att handla på nätet. Framtaget av intervjuerna svarar respondenterna att en bearbetning av 

företagets varumärkesimage kan bidra till att fler väljer att handla i fysiska butiker istället. Vi 

tycker emellertid att det ligger i kundens subjektiva upplevelse av företagets varumärke som 

avgörande om kunden väljer att handla på nätet eller i den fysiska butiken. Kunder kan 

dessutom gå från e-handeln till att handla i fysiska butiker av den orsak att handeln på nätet 

saknar det personliga bemötandet som företagen bekräftat vara en faktor som kunder 

eftersträvar. En respondent nämner överflödet av information som finns online, och vi bedömer 

att överdådet skapar en förvirring hos kunden, som därefter vänder sig till den fysiska butiken. 

Falonius (2010) uttalande kan delvis bekräftas och menar att varumärket i stor omfattning berör 
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kundernas förväntningar på upplevelserna eller fördelarna varumärket erbjuder. Uggla (2013) 

utvecklar föregående påstående och berättar att det är upp till kunden att avgöra om företagets 

varumärke är av värde eller inte. Vi kan här konstatera att kundens värdesättningar och 

subjektiva uppfattningar är avgörande för om ett företag lyckats framgångsrikt bearbeta ett 

varumärke som visar vad verksamheten står för. 
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6 Slutsats 

 
I det avslutande kapitlet återupptas studiens syfte och forskningsfrågor. Till följd presenteras 

framtagna slutsatser på respektive forskningsfråga. Slutligen introduceras förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

 
 

Uppsatsen är grundad på en studie som behandlar den fysiska handeln inom modebranschen. 

Syftet med studien var att undersöka vilka verktyg fysiska handeln inom modebranschen kan 

nyttja för att skapa konkurrensfördelar mot e-handeln. Slutsatsen av studiens syfte är att den 

fysiska handeln inom modebranschen kan av verktyg som befintliga kundrelationer, 

användandet av omnikanaler och ett aktivt arbete med varumärke och image skapa 

konkurrensfördelar mot e-handeln. Det innebär att kundrelationer är den fysiska 

modebranschens viktigaste komponent för att fortsättningsvis kunna hålla portarna öppna på 

marknaden. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 
 

Studiens utgångspunkt bestod av fyra forskningsfrågor som lyder:  

1. Hur skapar fysiska butiker inom modebranschen kundrelationer? 

2. Hur kan fysiska butiker inom modebranschen skapa lojala kunder av befintliga 

kundrelationer? 

3. Hur använder fysiska butiker omnikanaler för att skapa kundrelationer inom 

modebranschen? 

4. Hur kan fysiska butiker inom modebranschen arbeta med varumärke och image för att 

skapa kundrelationer? 

 

Slutsatsen av den första forskningsfrågan är att den fysiska handeln inom modebranschen kan 

skapa kundrelationer av att ständigt uppmärksamma den inträdande kunden, oavsett om kunden 

i fråga är befintlig eller ny. Vi måste poängtera att resultatet var för oss oväntat, att personalens 

uppmärksamhet skulle vara den avgörande faktorn till skapandet av kundrelationer som varar 

över en längre tid. Vi förväntade att högklassig service och det personliga bemötandet som inte 

erbjuds av e-handeln skulle vara förutsättningarna för den fysiska handeln inom modebranschen 

att skapa kundrelationer. 
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Den andra forskningsfrågans slutsats är svår att utläsa, på grund av att varje företag har sina 

tillvägagångssätt och individuella relationer i skapandet av kundlojalitet. Kundens värderingar 

av ett företag är en subjektiv uppfattning som påverkar kundens val till att vara företaget lojala. 

Något vi kan urskilja är att fyra respondenter uttrycker att kundlojalitet skapas via kundklubbar, 

medan fyra andra anger en höggradig service som bakomliggande faktor. Resterande 

informanter är av olika åsikter och kan inte generaliseras. Vad vi trodde skulle vara slutsatsen 

i frågan om hur befintliga kundrelationer kunde skapa kundlojalitet, var att mjuka värden i form 

av personliga erbjudanden, förmåner och gåvor skulle uttryckas av respondenterna. 

 

Slutsatsen i den tredje forskningsfrågan är att fysiska butiker inom modebranschen kan använda 

omnikanaler för att skapa kundrelationer, men att det inte utgör en konkurrensfördel mot e-

handeln. Respondenterna talar emot sig själva, eftersom de konstaterat att kundrelationer skapar 

konkurrensfördelar mot näthandeln. Konklusionen är att kundrelationer skapas via omnikanaler 

genom att den fysiska handeln inom modebranschen ständigt publicerar nyheter i sortimentet. 

Det verkliga resultatet skiljer sig markant från det förväntade, eftersom vi ansåg inte att 

företagen arbetar med omnikanalerna i den utsträckning som den fysiska handeln faktiskt gör. 

 

Slutsatsen av den sista forskningsfrågan är att den fysiska handeln inom modebranschen av ett 

arbete med varumärke och image, kan skapa kundrelationer. Ur ett företagsperspektiv visar 

framtag av intervjuerna att varumärkets image ska kunna identifiera sig med kunden. Kan 

kunderna inte identifiera sig med företagets varumärkesimage är sannolikheterna för en 

långsiktig kundrelation minimala. En aspekt som vi fann vara av intresse var att företagens 

arbete med varumärke och image var så väletablerat. 

 

6.2 Vidare forskning 
 

I slutskedet av studien har vi kommit fram till möjligheter för en vidare forskning. En fortsatt 

inriktning i ämnet vore att undersöka om det finns fler verktyg ett företag kan tillämpa och hur 

de samspelar med varandra i skapandet av konkurrensfördelar mot e-handeln. Därefter ser vi 

hur en jämförelse mellan större modekedjor och fysiska butikers användande av verktyg kan 

vara av intresse, att undersöka om väletablerade koncerner inom modebranschen använder 

liknande eller annorlunda verktyg. Slutligen anser vi att studien kunnat utföras hos större 

privatägda företag inom modebranschen, där fler respondenter kunnat tillföra fler infallsvinklar 

i ämnet. 
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VII 

Bilaga A – Intervjufrågor 
 

Allmän information om företaget 

❖ Hur länge har ni funnits som en aktiv butik? Hur många anställda har ni? 

 

Detaljhandeln 

❖ Hur uppfattar ni att kundflödet i er butik påverkats av den årliga tillväxten av e-

handeln inom modebranschen, sedan uppstarten av er butik? 

❖ På vilket sätt tar ni som fysisk butik ställning till utvecklingen av e-handeln inom 

modebranschen? 

❖ Känner ni som fysisk butik en konkurrens från e-handeln? 

o Om så ja, arbetar ni med att utveckla en personlig relation till era kunder för att 

i det långa perspektivet skapa goda kundrelationer som en konkurrensfördel 

gentemot e-handeln? 

o Om så nej, arbetar ni med att utveckla kundrelationer som varar i det långa 

perspektivet? 

 

Kundrelationer 

❖ På vilka olika tillvägagångssätt arbetar ni med att utveckla kundrelationer? 

❖ Kan du förklara definitionen av en “god kundrelation” och vad det innebär för er 

personligen? (Personlig åsikt) 

❖ Vad anser ni ur perspektivet av ert företag, vara de viktigaste beståndsdelarna i en 

kundrelation? (Företagets åsikt) 

❖ Hur arbetar ni med förtroendeskapande? 

❖ Som företag, vad är er definition av begreppet “lojal kund”? 

❖ Hur viktigt är det för ert företag att ha lojala kunder? 

❖ Hur arbetar ni med att frambringa en lojal kund och hur viktigt är det för er som 

företag att ha lojala kunder som stannar hos företaget i en längre tid? 

❖ Hur märker ni att en kund är lojal mot er? 

❖ Det är svårt att mäta en kunds lojalitet, men hur uppskattar ni en kundlojalitet? 

❖ Varför tror ni att kunder är återbesökare i er butik? 

❖ Anser ni att goda kundrelationer kan frambringa en lojal kund? 

o Om ja, hur tror ni att goda kundrelationer kan generera till en lojal kund? 

o Om nej, hur tror ni att som företag man kan frambringa en lojal kund? 
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VIII 

Omnikanaler 

❖ Vilka omnikanaler använder ni er av för att nå er kundgrupp? 

❖ På vilket sätt använder ni era kanaler för att nå ut till er kundgrupp? 

❖ Använder ni mer en kanal än någon annan? 

o Om ja, vilken kanal använder ni mer och hur använder ni denna kanal för att 

skapa goda kundrelationer som kan frambringa en lojal kund? 

o Om nej, varför? 

❖ Varför sammankopplar ni era konton? 

❖ Hur tror ni användandet av kanaler kan påverka skapandet av kundrelationer? 

❖ Hur tror ni användandet av kanaler kan påverka skapandet av lojala kunder? 

❖ Hur tror ni att fysiska butikers användande av kanaler kan generera konkurrensfördel 

mot e-handeln? 

❖ På vilket sätt kan ni använda era kanaler för att generera konkurrensfördel mot e-

handeln? 

 

Varumärke och image 

❖ Hur viktigt tror ni att det är att ha en varumärkesimage? 

❖ Arbetar ni aktivt med att skapa en image som representerar er som företag? 

❖ Hur arbetar ni med omnikanalerna för att skapa en image? 

❖ Hur vill ni att marknaden ska uppfatta ert varumärke och image? 

❖ På vilket sätt tror ni att ett företagets image kan påverka kundflödet i butiken? 

❖ Hur tror ni att ett företags image kan påverka skapandet av kundrelationer och lojala 

kunder? 

❖ Ser ni som företag ett samband mellan begreppen “kundrelationer och 

varumärkesimage”? 

❖ Hur arbetar ni med omnikanalerna för att skapa en association mellan varumärke och 

ert sortiment? 

❖ Hur viktigt anser ni att ett företags image är och kommer att vara i framtiden som en 

konkurrensfördel mot e-handeln? 

❖ Hur viktigt är det för er som företag att skapa ett varumärke som har en personlig 

prägling? 
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IX 

Bilaga B – Operationalisering 

 
Teoretisk 

referensram 

 

Forsknings-

frågor 

Intervjufrågor 

 

Syfte Referens 

Detaljhandel 2 1. Hur uppfattar ni att 

kundflödet i er butik påverkats 

av den årliga tillväxten av e-

handeln inom modebranschen, 

sedan uppstarten av er butik? 

2. På vilket sätt tar ni som fysisk 

butik ställning till utvecklingen 

av e-handeln inom 

modebranschen? 

3. Känner ni som fysisk butik en 

konkurrens från e-handeln? 

 

Få en inblick i 

hur fysiska 

butiker inom 

modebranschen 

tänker och tar 

ställning till e-

handeln. 

Bhatnagar, 

Misra och Rao 

(2000); 

Kollman, 

Kuckertz och 

Kayser (2012); 

Ström och 

Vendel (2015); 

Sundström 

(2016) 

 

 

Kundrelationer 1, 2 4. På vilka olika 

tillvägagångssätt arbetar ni med 

att utveckla kundrelationer? 

5. Kan du förklara definitionen 

av en “god kundrelation” och 

vad det innebär för er 

personligen?  

6. Vad anser ni ur perspektivet 

av ert företag, vara de viktigaste 

beståndsdelarna i en 

kundrelation?  

7. Hur arbetar ni med 

förtroendeskapande? 

8. Som företag, vad är er 

definition av begreppet “lojal 

kund”? 

9. Hur viktigt är det för ert 

företag att ha lojala kunder? 

10. Hur arbetar ni med att 

frambringa en lojal kund och 

hur viktigt är det för er som 

företag att ha lojala kunder som 

stannar hos företaget i en längre 

tid? 

11. Hur märker ni att en kund är 

lojal mot er? 

12. Det är svårt att mäta en 

kunds lojalitet, men hur 

uppskattar ni en kundlojalitet? 

13. Varför tror ni att kunder är 

återbesökare i er butik? 

14. Anser ni att goda 

kundrelationer kan frambringa 

en lojal kund? 

 

Undersöka hur 

företag arbetar 

med 

kundrelationer 

och hur det kan 

skapa 

kundlojalitet. 

Nyström och 

Wallén (2002);  

Jamal och Foxall 

(2008); Godson 

(2009); Quinn 

(2009); 

Thordarson 

(2009); 

Holmström och 

Wikberg (2010);  

Kjellström 

(2010); Bill et al. 

(2012); Lombart 

och Louis 

(2012); 

Gunnarsson och 

Blohm (2015); 

Grönroos 

(2015); Olsson 

(2015); Evans, 

Ström och 

Vendel (2015); 

Ahola (2016); 

Sundström 

(2016); Boström 

och Friberg 

(2018) 

Omnikanaler 3 15. Vilka omnikanaler använder 

ni er av för att nå er kundgrupp? 

Att samla 

information om 

hur omnikanaler 

kan användas för 

Stringer (2004); 

Evans, Jamal 

och Foxall 

(2008); Quinn 
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X 

16. På vilket sätt använder ni 

era kanaler för att nå ut till er 

kundgrupp? 

17. Använder ni mer en kanal 

än någon annan? 

18. Varför sammankopplar ni 

era konton? 

19. Hur tror ni användandet av 

kanaler kan påverka skapandet 

av kundrelationer? 

20. Hur tror ni användandet av 

kanaler kan påverka skapandet 

av lojala kunder? 

21. Hur tror ni att fysiska 

butikers användande av kanaler 

kan generera konkurrensfördel 

mot e-handeln? 

22. På vilket sätt kan ni använda 

era kanaler för att generera 

konkurrensfördel mot e-

handeln? 

 

att skapa goda 

kundrelationer 

och hur det kan 

utgöra en 

konkurrensfördel 

mot e-handeln. 

(2009); 

Thordarson 

(2009); 

Holmström och 

Wikberg (2010); 

Cunnane (2012); 

Kollman, 

Kuckertz och 

Kayser (2012); 

Verhoef, Kannan 

och Inman 

(2015); Saghiri 

et al. (2017); 

Boström och 

Friberg (2018); 

Parment (2018); 

Yrjölä, Spence 

och Saarijärvi 

(2018)  

Varumärke och 

image 

4 23. Hur viktigt tror ni att det är 

att ha en varumärkesimage? 

24. Arbetar ni aktivt med att 

skapa en image som 

representerar er som företag? 

25. Hur arbetar ni med 

omnikanalerna för att skapa en 

image? 

26. Hur vill ni att marknaden 

ska uppfatta ert varumärke och 

image? 

27. På vilket sätt tror ni att ett 

företagets image kan påverka 

kundflödet i butiken? 

28. Hur tror ni att ett företags 

image kan påverka skapandet av 

kundrelationer och lojala 

kunder? 

29. Ser ni som företag ett 

samband mellan begreppen 

“kundrelationer och 

varumärkesimage”? 

30. Hur arbetar ni med 

omnikanalerna för att skapa en 

association mellan varumärke 

och ert sortiment? 

31. Hur viktigt anser ni att ett 

företags image är och kommer 

att vara i framtiden som en 

konkurrensfördel mot e-

handeln? 

32. Hur viktigt är det för er som 

företag att skapa ett varumärke 
som har en personlig prägling? 

Undersöka hur 

fysiska butiker 

inom 

modebranschen 

arbetar med sitt 

varumärke och 

image. Har det i 

så fall någon 

påverkan på 

skapandet av en 

kundrelation. 
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